
Zápisnica č. 15/2004 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 06. 09. 2004 od 9,00 hod. a dňa 07.09.2004 od 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie 
a retransmisiu 

 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Jozef Brázdil 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
  
Program: 
 
06.09.2004 začiatok o 9,00 hod. 
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie 
1.1. Žiadateľ: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 

SK:  219-LO/O-R07/2004 
220-LO/O-R08/2004 
221-LO/O-R09/2004 
222-LO/O-R10/2004 
223-LO/O-R11/2004 
224-LO/O-R12/2004 
225-LO/O-R13/2004 
226-LO/O-R14/2004 
227-LO/O-R15/2004 
228-LO/O-R16/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
ÚP: 9.00 hod.  
 

1.2. Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava 
SK:  219-LO/O-R07/2004 

220-LO/O-R08/2004 
221-LO/O-R09/2004 
222-LO/O-R10/2004 
223-LO/O-R11/2004 
224-LO/O-R12/2004 
225-LO/O-R13/2004 
226-LO/O-R14/2004 
227-LO/O-R15/2004 
228-LO/O-R16/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
ÚP: 9.20 hod. 

 
1.3. Žiadateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 

SK:  219-LO/O-R07/2004 
220-LO/O-R08/2004 
221-LO/O-R09/2004 
222-LO/O-R10/2004 
223-LO/O-R11/2004 
224-LO/O-R12/2004 
225-LO/O-R13/2004 
226-LO/O-R14/2004 
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227-LO/O-R15/2004 
228-LO/O-R16/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
ÚP: 9.40 hod. 

 
1.4. Žiadateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 10.00 hod. 

 
1.5. Žiadateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava 

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
SK: 233-LO/O-T19/2004 

234-LO/O-T20/2004 
235-LO/O-T21/2004 
236-LO/O-T22/2004 
237-LO/O-T23/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 10.20 hod. 

 
1.6. Žiadateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava 

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
SK: 233-LO/O-T19/2004 

234-LO/O-T20/2004 
235-LO/O-T21/2004 
236-LO/O-T22/2004 
237-LO/O-T23/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 10.40 hod. 

 
1.7. Žiadateľ: AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné 
digitálne terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 11.00 hod. 
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07.09.2004 začiatok o 9,30 hod. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie   
SK: 219-LO/O-R07/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „a“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
3/ Výberové konanie   
SK: 220-LO/O-R08/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „b“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
4/ Výberové konanie   
SK: 221-LO/O-R09/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „c“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
5/ Výberové konanie   
SK: 222-LO/O-R10/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „d“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
6/ Výberové konanie   
SK: 223-LO/O-R11/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „e“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
7/ Výberové konanie   
SK: 224-LO/O-R12/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „f“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
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RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
8/ Výberové konanie   
SK: 225-LO/O-R13/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „g“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
9/ Výberové konanie   
SK: 226-LO/O-R14/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „h“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
10/ Výberové konanie   
SK: 227-LO/O-R15/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „i“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
11/ Výberové konanie   
SK: 228-LO/O-R16/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „j“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
12/ Výberové konanie   
SK: 229-LO/O-T15/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „a“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
13/ Výberové konanie   
SK: 230-LO/O-T16/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „b“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
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MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
14/ Výberové konanie   
SK: 231-LO/O-T17/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „c“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
15/ Výberové konanie   
SK: 232-LO/O-T18/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „d“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
16/ Výberové konanie   
SK: 233-LO/O-T19/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „a“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
17/ Výberové konanie   
SK: 234-LO/O-T20/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „b“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
18/ Výberové konanie   
SK: 235-LO/O-T21/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „c“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
19/ Výberové konanie   
SK: 236-LO/O-T22/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „d“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
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C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
20/ Výberové konanie   
SK: 237-LO/O-T23/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „e“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
21/ SK č. 247-LO/D-1876/2004 zo dňa 23.08.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: TV1EU Broadcasting, s.r.o., Košice 
ÚP: 07.09.2004 o 10.15 hod.  
 
22/ SK: 215-LO/D-1633/2004 zo dňa 16.07.2004  
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou R/62   
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
 
23/ SK č. 216-LO/D-1635/2004 zo dňa 16.07.2004 
vo veci zmeny licencie č. R/62 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov 
o štatutárnom orgáne vysielateľa 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
 
24/ SK č. 243-LO/D-1806/2004 zo dňa 11.08.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava  
 
25/ SK: 70-LO/D-675/2004 zo dna 19.03.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223 (návrh na zastavenie správneho konania)  
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok. 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1698/119-2004 zo dňa 26.7.2004                      sťažovateľ: fyz. osoba 
na program Televízne noviny (príspevok ,,Tyran na slobode“)   
(monitorovaný deň: 20.7.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1698/119-2004  smerujúcej proti vysielaniu spoločnosti Markíza – 
Slovakia, spol. s r.o., 
Vysielateľ: Markíza- Slovakia, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1844/125-2004 zo dňa 16.8.2004                       sťažovateľ: S.Glendová - SMER 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok „Luxusný pôrod“) 
(monitorovaný deň: 14.8.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1844/125-2004   smerujúcej proti vysielaniu  TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1630/115-2004  zo dňa 16.7.2004              sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu STV s názvom S.O.S.  
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(Monitorované dni: 26.6. a 11.7.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/115-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona    
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1305/100-2004 zo dňa 1.6.2004,   sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie  filmu DOTYK SMRTI a upútavky k filmu 
(monitorovaný deň: 16.5.2004  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1305/100-2004  smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39                                                                             
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.44/04/TV o monitorovaní vysielania IKT Ižianskej káblovej televízie 
(monitorovaný deň: 27.6. a 4.7.2004) 
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová               číslo licencie: T/144 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č.42/2004/TV  o monitorovaní vysielania Televízia Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 6. a 13. 7. 2004) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice          číslo licencie: T/133 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č.10/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Okey 
(monitorovaný deň: 2. a 3.7.2004 – kompletné vysielanie) 
Vysielateľ: OKEY Rádio a.s., Bratislava              číslo licencie: R/49 
 
33/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1494/111-2004  zo dňa 28.6.2004,                    sťažovateľ:  OZ PREDÁTOR 
na vysielanie programu NOVINY TV JOJ (príspevok „Vlčí útok“ )   
(monitorovaný deň: 31.5.2004  ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39                                                               
/pozn. na vlastnú žiadosť boli k prerokovávaniu sťažnosti pozvaní na 10.00 h zástupcovia OZ 
Predátor/ 
 
34/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1493/110-2004 zo dňa 28.6.2004,                         sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok ,,Opäť korupcia?“) 
(monitorovaný deň: 26.2.2004  ) 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o. Blatné     číslo licencie: T/41                                                               
 
35/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1581/114-2004 zo dňa 12.7.2004,                     sťažovateľ: MV SR 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok ,,Miliardy na hranicu“) 
(monitorovaný deň: 3.7.2004) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. Blatné     číslo licencie: T/41                                                              
 
36/ Správne konanie  
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty a upozornenia na porušenie zákona   
SK č.: 181-PgO/O-1078/2004 zo dňa 22.06.2004 
Doplnenie: Správa č. 31/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie   
(dodržiavanie § 20 ods. 3, § 20 ods. 4, § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(program „Malena“, vysielaný dňa 13.05.2004) 
ÚK: Slovenská televízia,  vysielateľ na základe zákona      
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37/ Správne konanie 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona   
SK č.:  202-PgO/O-1173/2004 zo dňa 06.07.2004 
Doplnenie: Správa č. 32/2004/TV o monitorovaní vysielania Musicbox a TV Naša 
(dodržiavanie § 16 písm. n) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni:   07.05.2004 a 14.05.2004) 
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  číslo licencie: T/152 
 
38/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 7.9.2004 
1/ OZ Predátor ( na vlastnú žiadosť )    10.00 hod. 
2/ TV1EU Broadcasting, s.r.o., Košice    10.15 hod. 
 

*     *     * 
 

06.09.2004 začiatok o 9,00 hod. 
 
K bodu 1)  
Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie 
  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 

SK:  219-LO/O-R07/2004 
220-LO/O-R08/2004 
221-LO/O-R09/2004 
222-LO/O-R10/2004 
223-LO/O-R11/2004 
224-LO/O-R12/2004 
225-LO/O-R13/2004 
226-LO/O-R14/2004 
227-LO/O-R15/2004 
228-LO/O-R16/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
ÚP: 9.00 hod.     
   
K bodu 1.2) 
Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava 

SK:  219-LO/O-R07/2004 
220-LO/O-R08/2004 
221-LO/O-R09/2004 
222-LO/O-R10/2004 
223-LO/O-R11/2004 
224-LO/O-R12/2004 
225-LO/O-R13/2004 
226-LO/O-R14/2004 
227-LO/O-R15/2004 
228-LO/O-R16/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
ÚP: 9.20 hod. 
 
K bodu 1.3) 
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Žiadateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
SK:  219-LO/O-R07/2004 

220-LO/O-R08/2004 
221-LO/O-R09/2004 
222-LO/O-R10/2004 
223-LO/O-R11/2004 
224-LO/O-R12/2004 
225-LO/O-R13/2004 
226-LO/O-R14/2004 
227-LO/O-R15/2004 
228-LO/O-R16/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
ÚP: 9.40 hod. 
 
K bodu 1.4) 
1.8. Žiadateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 10.00 hod. 
 
K bodu 1.5) 
Žiadateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava 

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 

SK: 233-LO/O-T19/2004 
234-LO/O-T20/2004 
235-LO/O-T21/2004 
236-LO/O-T22/2004 
237-LO/O-T23/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 10.20 hod. 
 
K bodu 1.6) 
Žiadateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava 

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 

SK: 233-LO/O-T19/2004 
234-LO/O-T20/2004 
235-LO/O-T21/2004 
236-LO/O-T22/2004 
237-LO/O-T23/2004 
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vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 10.40 hod. 
 
K bodu 1.7) 
Žiadateľ: AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 

SK: 229-LO/O-T15/2004 
230-LO/O-T16/2004 
231-LO/O-T17/2004 
232-LO/O-T18/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby 
ÚP: 11.00 hod. 
 
07.09.2004 začiatok o 9,30 hod. 
 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 507 úloh. Všetky úlohy sú splnené okrem:  
Úloha č.146 trvá – termín splnenia 2.polrok 2004 
Úlohy č.197 a 205 – trvajú, neuplynul termín splnenia (2.polrok 2004) 
Úloha č.432/2 – trvá, neuplynul termín splnenia (15.9.2004) 
Úlohy č. 445-449, 460 a 507 trvajú, termín splnenia (24.9.2004) 
Úlohy č. 14-488 až 14-497 a 14-499-14-501 – ešte neuplynul termín na splnenie (písomné 
vyhotovenia rozhodnutí Rady) 
 
Uznesenie č. 04-15/1.487: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2) 
Výberové konanie   
SK: 219-LO/O-R07/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „a“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/2.488:  
 
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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 219-LO/O-R07/2004 začatom dňa 
9.7.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
vysielanie a žiadosť vysielateľa zo zákona vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská 
Bystrica / Zvolen na vysielanie rozhlasovej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho 
digitálneho vysielania v systéme DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkmi konania: 
  
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
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Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
I. prideľuje frekvenciu 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na vysielanie rozhlasovej 

programovej služby v systéme DVB-T 
 

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

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/99 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa mení 
a dopĺňa takto: 

1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
 „59. kanál Banská Bystrica / Zvolen (určený na skúšobné digitálne vysielanie)“ 

2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
 „ Frekvencia     59. kanál  
 Lokalita:    Banská Bystrica / Zvolen  
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006 

Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je 
najmä testovanie technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi 
televíznych a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných 
elektronických komunikačných služieb.“  

 
II. zamieta 

 
žiadosť účastníkov konania Slovenský rozhlas, Bratislava, RADIO, a.s., Bratislava a Rádio LUMEN, 
spol. s r.o., Banská Bystrica podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15 – 508:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 219-LO/O-R07/2004 a zašle ho 
účastníkom konania. 
T: 07.10.2004       Z: LO  
 
K bodu 3) 
Výberové konanie   
SK: 220-LO/O-R08/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „b“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
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RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-1/3.489:  
 
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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 220-LO/O-R08/2004 začatom dňa 
9.7.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
vysielanie a žiadosť vysielateľa zo zákona vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská 
Bystrica / Zvolen na vysielanie rozhlasovej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho 
digitálneho vysielania v systéme DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
I. prideľuje frekvenciu 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na vysielanie rozhlasovej 

programovej služby v systéme DVB-T 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava, a podľa § 51 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/71/99 zo dňa 26. 11. 1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
 „59. kanál Banská Bystrica / Zvolen (určený na skúšobné digitálne vysielanie)“ 

2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
 „ Frekvencia     59. kanál  
 Lokalita:    Banská Bystrica / Zvolen  
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006 

Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je 
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najmä testovanie technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi 
televíznych a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných 
elektronických komunikačných služieb.“  

 
II. zamieta 

 
žiadosť účastníkov konania Slovenský rozhlas, Bratislava, RADIO TWIST, a.s., Bratislava a Rádio 
LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15 – 509: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 220-LO/O-
R08/2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004       Z: LO  
 
K bodu 4) 
Výberové konanie   
SK: 221-LO/O-R09/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „c“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/4.490:  
 
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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 221-LO/O-R09/2004 začatom dňa 9.7.2004 
podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
a žiadosť vysielateľa zo zákona vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / 
Zvolen na vysielanie rozhlasovej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho digitálneho 
vysielania v systéme DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 

 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
I. prideľuje frekvenciu 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na vysielanie rozhlasovej 

programovej služby v systéme DVB-T 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75, spoločnosti Radio LUMEN, spol. s r.o., Banská 
Bystrica, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskoršie vykonaných zmien 
a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
 „59. kanál Banská Bystrica / Zvolen (určený na skúšobné digitálne vysielanie)“ 

2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
 „ Frekvencia     59. kanál  
 Lokalita:    Banská Bystrica / Zvolen  
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006 

Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je 
najmä testovanie technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi 
televíznych a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných 
elektronických komunikačných služieb.“  

 
II. zamieta 

 
žiadosť účastníkov konania Slovenský rozhlas, Bratislava, RADIO TWIST, a.s., Bratislava a RADIO, 
a.s., Bratislava, podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Úloha č. 15 – 510: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 221-LO/O-
R09/2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 5) 
Výberové konanie   
SK: 222-LO/O-R10/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „d“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/5.491:  
 
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. 222-LO/O-R10/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
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817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
 
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. 222-LO/O-R10/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 511:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 222-LO/O-R10/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004       Z: LO 
 
K bodu 6) 
Výberové konanie   
SK: 223-LO/O-R11/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „e“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/6.492:  
 
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. 223-LO/O-R11/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
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Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
 
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. 223-LO/O-R11/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 512: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 223-LO/O-R11/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 7) 
Výberové konanie   
SK: 224-LO/O-R12/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „f“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/7.493:   
 
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. 224-LO/O-R12/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
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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. 224-LO/O-R12/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 513: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 224-LO/O-
R12/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 8) 
Výberové konanie   
SK: 225-LO/O-R13/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „g“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/8.494:  
 
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. 225-LO/O-R13/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
 
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. 225-LO/O-R13/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
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Úloha č. 15 – 514:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 225-LO/O-R13/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu č. 9 
Výberové konanie   
SK: 226-LO/O-R14/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „h“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 

 
Uznesenie č. 04-15/9.495:   
 
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. 226-LO/O-R14/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
 
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. 226-LO/O-R14/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 515:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 226-LO/O-R14/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 10) 
Výberové konanie   
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SK: 227-LO/O-R15/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „i“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/10.496:  
 
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. 227-LO/O-R15/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
 
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. 227-LO/O-R15/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 516:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 227-LO/O-R15/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 11) 
Výberové konanie   
SK: 228-LO/O-R16/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (zložka multiplexu „j“) 
ÚK:  Slovenský rozhlas  
RADIO TWIST, a.s., Bratislava  
RADIO, a.s., Bratislava  
Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
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Uznesenie č. 04-15/11.497:  
 
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. 228-LO/O-R16/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne rozhlasové vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava  
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2  
Banská Bystrica 974 01 
 
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. 228-LO/O-R16/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 517: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 228-LO/O-
R16/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 12) 
Výberové konanie   
SK: 229-LO/O-T15/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „a“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/12.498:  
 
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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 229-LO/O-T15/2004 začatom dňa 9.7.2004 
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podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
a žiadosť vysielateľa zo zákona vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / 
Zvolen na vysielanie televíznej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho digitálneho 
vysielania v systéme DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania: 
  
Slovenská televízia  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. 
Bratislavská 334/18  
900 82 Blatné  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
AZTV, spol. s .r.o. 
Strieborné nám. 2  
974 01 Banská Bystrica 

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

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

 
I. prideľuje frekvenciu 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na vysielanie televíznej 

programovej služby v systéme DVB-T 
 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/153 spoločnosti AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica, a 
podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. T/153 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/153/2002 z 05.11.2002 v znení neskoršie vykonaných zmien 
a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. I sa v bode 4. dopĺňa tento text:  
„59. kanál Banská Bystrica / Zvolen (určený na skúšobné digitálne vysielanie)“ 

2. V čl. IV sa v bode 1 dopĺňa tento text: 
 „Programová služba je vysielaná prostredníctvom: 
 Frekvencie     59. kanál  
 Lokalita:    Banská Bystrica / Zvolen  
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006 

Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je najmä 
testovanie technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi 
televíznych a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných 
elektronických komunikačných služieb.“  
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II. zamieta 
 
žiadosti účastníkov konania Slovenská televízia, Bratislava, MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, 
C.E.N., s.r.o., Bratislava, a MAC TV, s.r.o., Bratislava, podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 
Z.z. 
 
Úloha č. 14 – 518: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 229-LO/O-
T15/2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 13) 
Výberové konanie   
SK: 230-LO/O-T16/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „b“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/13.499:  
 
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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 230-LO/O-T16/2004 začatom dňa 9.7.2004 
podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
a žiadosť vysielateľa zo zákona vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / 
Zvolen na vysielanie televíznej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho digitálneho 
vysielania v systéme DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania: 
 
Slovenská televízia  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. 
Bratislavská 334/18  
900 82 Blatné  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
AZTV, spol. s .r.o. 
Strieborné nám. 2  
974 01 Banská Bystrica 

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

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

 
I. prideľuje frekvenciu 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na vysielanie televíznej 

programovej služby v systéme DVB-T 
 

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 rozhlasové vysielanie č. T/39 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien 
a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. I sa v bode 6. písm. a) dopĺňa tento text:  
„59. kanál Banská Bystrica / Zvolen (určený na skúšobné digitálne vysielanie)“ 

2. V čl. IV sa v bode 1 dopĺňa tento text: 
 „ Frekvencia     59. kanál  
 Lokalita:    Banská Bystrica / Zvolen  
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006 

Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je najmä 
testovanie technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi 
televíznych a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných 
elektronických komunikačných služieb.“  

 
II. zamieta 

 
žiadosti účastníkov konania Slovenská televízia, Bratislava, MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, 
C.E.N., s.r.o., Bratislava, a AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z. 
 
Úloha č. 15 – 519: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 230-LO/O-
T16/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 14) 
Výberové konanie   
SK: 231-LO/O-T17/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „c“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/14.500:  
 
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. 231-LO/O-T17/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne televízne vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
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Slovenská televízia  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. 
Bratislavská 334/18  
900 82 Blatné  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
AZTV, spol. s .r.o. 
Strieborné nám. 2  
974 01 Banská Bystrica 
 
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. 231-LO/O-T17/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 520: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 231-LO/O-
T17/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 15) 
Výberové konanie   
SK: 232-LO/O-T18/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „d“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
AZTV, spol. s .r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-15/15.501:  
 
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. 232-LO/O-T18/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na terestriálne digitálne televízne vysielanie na 
frekvencii 59. kanál v lokalite Banská Bystrica / Zvolen, s účastníkmi konania: 
 
Slovenská televízia  
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Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. 
Bratislavská 334/18  
900 82 Blatné  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
AZTV, spol. s .r.o. 
Strieborné nám. 2  
974 01 Banská Bystrica 
 
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. 232-LO/O-T18/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 521:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 232-LO/O-T18/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 16) 
Výberové konanie   
SK: 233-LO/O-T19/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „a“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-15/16.502:  
 
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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 233-LO/O-T19/2004 začatom dňa 9.7.2004 
podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
a žiadosť vysielateľa zo zákona vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na 
vysielanie televíznej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho digitálneho vysielania 
v systéme DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi 
konania: 
  
Slovenská televízia  
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Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  

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

 
rozhodnutie: 

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

 
I. prideľuje frekvenciu 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na vysielanie televíznej programovej 

služby v systéme DVB-T 
 

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 rozhlasové vysielanie č. T/39 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien 
a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

3. V čl. I sa v bode 6. písm. a) dopĺňa tento text:  
„44. kanál Košice / Prešov (určený na skúšobné digitálne vysielanie)“ 

4. V čl. IV sa v bode 1 dopĺňa tento text: 
 „ Frekvencia     44. kanál  
 Lokalita:    Košice / Prešov  
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006 

Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je 
najmä testovanie technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi 
televíznych a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných 
elektronických komunikačných služieb.“  

 
II. zamieta 

 
žiadosti účastníkov konania Slovenská televízia, Bratislava, a C.E.N., s.r.o., Bratislava, podľa § 49 
ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Úloha č. 15 – 522: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 233-LO/O-
T19/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 17) 
Výberové konanie    
SK: 234-LO/O-T20/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „b“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
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C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-15/17.503:  
 
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. 234-LO/O-T20/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na digitálne terestriálne televízne vysielanie na 
frekvencii 44. kanál v lokalite Košice / Prešov, s účastníkmi konania: 
 
Slovenská televízia  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
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. 234-LO/O-T20/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 523: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 234-LO/O-
T20/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 18) 
Výberové konanie   
SK: 235-LO/O-T21/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „c“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-15/18.504:  
 
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. 235-LO/O-T21/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na digitálne terestriálne televízne vysielanie na 
frekvencii 44. kanál v lokalite Košice / Prešov, s účastníkmi konania: 
 
Slovenská televízia  
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Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
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. 235-LO/O-T21/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 524: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 235-LO/O-
T21/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 19) 
Výberové konanie   
SK: 236-LO/O-T22/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „d“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-15/19.505:  
 
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. 236-LO/O-T22/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na digitálne terestriálne televízne vysielanie na 
frekvencii 44. kanál v lokalite Košice / Prešov, s účastníkmi konania: 
 
Slovenská televízia  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl.  zákona č. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
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rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 236-LO/O-T22/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 525: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 236-LO/O-
T22/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 20) 
Výberové konanie   
SK: 237-LO/O-T23/2004 zo dňa 09.07.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice / Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „e“) 
ÚK:  Slovenská televízia  
MAC TV, s.r.o., Bratislava  
C.E.N., s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-15/20.506:  
 
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. 237-LO/O-T23/2004 zo dňa 
09.07.2004 vo veci udelenia / zmeny licencie na digitálne terestriálne televízne vysielanie na 
frekvencii 44. kanál v lokalite Košice / Prešov, s účastníkmi konania: 
 
 
Slovenská televízia  
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
MAC TV, s.r.o. 
Brečtanová 1  
831 01 Bratislava  
 
C.E.N., s.r.o. 
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
 
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. 237-LO/O-T23/2004 zo dňa 09.07.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 15 – 526: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 237-LO/O-
T23/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 07.10.2004      Z: LO 
 
K bodu 21) 
SK č. 247-LO/D-1876/2004 zo dňa 23.08.2004 
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vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: TV1EU Broadcasting, s.r.o., Košice 
ÚP: 07.09.2004 o 10.15 hod.  
 
Ústne pojednávanie vo veci sa neuskutočnilo. Rada sa oboznámila s projektom vysielamia 
programovej služby I. európska televízia a vecou sa bude ďalej zaoberať po doručení údajov 
a dokladov, ktoré majú byť podkladom rozhodnutia, účastníkom konania.  
 
K bodu 22) 
SK: 215-LO/D-1633/2004 zo dňa 16.07.2004  
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou R/62   
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 04-15/22.507:  
 
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 308/2000 Z.z.), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
v správnom konaní č. 215-LO/D-1633/2004 zo dňa 16.07.2004 s účastníkom konania: 
SPINOZA, s.r.o. 
Námestie SNP 1 
958 01  Partizánske 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/62 spoločnosti SPINOZA, 
s.r.o., Partizánske a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z.  

udeľuje predchádzajúci súhlas  
s prevodom 50% podielu na základnom imaní a 51% podielu na hlasovacích právach vysielateľa s 
licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/62 spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske zo spoločníka 
Andreja Beňušku na nadobúdateľa Martina Černého, bytom Krhanická 716, 142 00 Praha 4, Česká 
republika. 
 
Úloha č. 15 – 527: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 215-LO/D-
1633/2004 a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske. 
T: 03.09.2004      Z: LO  
 
K bodu 23) 
SK č. 216-LO/D-1635/2004 zo dňa 16.07.2004 
vo veci zmeny licencie č. R/62 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov 
o štatutárnom orgáne vysielateľa 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 04-15/23.508:  
 
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. 216-LO/D-1635/2004 zo dňa 16.07.2004 posúdila oznámenie o zmene 
licencie R/62 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
SPINOZA, s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01  Partizánske 
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z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

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

 mení 
licenciu č. R/62 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 15.05.1998 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení takto: 
Článok II. sa mení a znie takto: 

“II. 
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 19.08.2004, 
vložka č. 3513/R 
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 19.08.2004, vložka č. 3513/R“ 
 
Úloha č. 15 – 528: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 216-LO/D-
1635/2004, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.09.2004      Z: LO 
 
K bodu 24) 
SK č. 243-LO/D-1806/2004 zo dňa 11.08.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 04-15/24.509:  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 
5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 243-LO/D-1806/2004 zo 
dňa 11.08.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb účastníka konania: 
 
UPC Slovensko, s.r.o. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

 
mení  

registráciu retransmisie č. TKR/13 takto: 
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12. 6. 1995 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa v článku IV. bod 35 mení obsadenie kanálov nasledovne: 
V rozšírenej ponuke programových služieb sa vyraďuje televízna programová služba  „TVA“,  
v rozšírenej ponuke programových služieb sa zaraďuje televízna programová služba  „ČT2“. 
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Úloha č. 15 – 529: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/13, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.09.2004      Z: LO 
 
K bodu 25) 
SK: 70-LO/D-675/2004 zo dna 19.03.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223 (návrh na zastavenie správneho konania)  
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok. 
 
Uznesenie č. 04-15/25.510:  
 
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. 70-LO/D-675/2004, vo veci žiadosti 
o zmenu  registrácie retransmisie  zo dňa 19.03.2004 účastníka konania: 
 
Ing. Miroslav Bobák 
Oravský Podzámok 328 
027 41 Oravský Podzámok 
 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona 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. 70-LO/D-675/2004 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie zo dňa 
19.03.2004, pretože účastník konania, Ing. Miroslav Bobák, bytom Oravský Podzámok č. 328, 
v Radou určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania 
riadne poučený. 
 
Úloha č. 15 – 530:   
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 70-LO/D-675/2004 účastníkovi 
konania: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok. 
Termín: 07.10.2004     Z: LO 
Kancelária Rady požiada o súčinnosť TÚ SR a o prešetrenie ponuky programových služieb šírených 
systémom MMDS. 
Termín: 30.10.2004     Z: LO 
 
K bodu 26) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1698/119-2004 zo dňa 26.7.2004                      sťažovateľ: fyz. osoba 
na program Televízne noviny (príspevok ,,Tyran na slobode“)   
(monitorovaný deň: 20.7.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1698/119-2004  smerujúcej proti vysielaniu spoločnosti Markíza – 
Slovakia, spol. s r.o., 
Vysielateľ: Markíza- Slovakia, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-15/26.511:  
 
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. 1698/119-2004 
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začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza-Slovakia, spol., s.r.o., Blatné vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku „Tyran na 
slobode“ v programe Televízne noviny dňa 20.7.2004 o cca 19:01 hod. 
 
Úloha č. 15 – 531: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 20.9.2004      Z: PKO 
 
K bodu 27) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1844/125-2004 zo dňa 16.8.2004                       sťažovateľ: S.Glendová - SMER 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok „Luxusný pôrod“) 
(monitorovaný deň: 14.8.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1844/125-2004   smerujúcej proti vysielaniu  TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-15/27.512:  
 
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. 1844/125-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza Slovakia, spol. s r. o., vo veci možného porušenia  
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.8.2004 o 19:10 hod. odvysielal 
v rámci Televíznych novín príspevok  „Luxusný pôrod“, obsahujúci informácie, ktoré mohli naplniť 
definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Úloha č. 15 – 532: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., začiatok správneho konania 
a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 20.9.2004      Z: PKO 
 
K bodu 28) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1630/115-2004  zo dňa 16.7.2004              sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu STV s názvom S.O.S.  
(Monitorované dni: 26.6. a 11.7.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/115-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-15/28.513:  
 
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. 1630/115-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu 
„S.O.S “ jednotným systémom označovania programov a jeho možným nesprávnym zaradením do 
vysielania pred 22.00 hodinou dňa 26.6.2004 o cca 12.30 hod a 11.7.2004 o cca 15.55 hod. 
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Úloha č. 15 – 533:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 20.9.2004      Z: PKO 
 
K bodu 29) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1305/100-2004 zo dňa 1.6.2004,   sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie  filmu DOTYK SMRTI a upútavky k filmu 
(monitorovaný deň: 16.5.2004  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1305/100-2004  smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39             
 
Uznesenie č. 04-15/29.514:  
 
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. 1305/100-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 
20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením upútavky na 
program „Dotyk smrti“ jednotným systémom označovania programov a jej možným nesprávnym 
zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou dňa 16.5.2004 o cca 11:15 hod. 
 
Uznesenie č. 04-15/29.515:  
 
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. 1305/100-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu „Dotyk smrti“ jednotným 
systémom označovania programov dňa 22.5.2004 o cca 22: 34 hod. 
 
Úloha č. 15 – 534: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 20.9.2004      Z: PKO 
 
K bodu 30) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.44/04/TV o monitorovaní vysielania IKT Ižianskej káblovej televízie 
(monitorovaný deň: 27.6. a 4.7.2004) 
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová               číslo licencie: T/144 
 
Uznesenie č. 04-15/30.516:  
 
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. 44/2004/TV o monitorovaní  vysielania stanice IKT 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 27.6. a 4.7.2004 vysielateľa 3C s.r.o., 
Podbrezová, s licenciou č. T/144  nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
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Úloha č. 15 – 535: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (3C s.r.o., Podbrezová) prijaté uznesenie. 
T: 17.9.2004      Z: PgO 
 
K bodu 31) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.42/2004/TV  o monitorovaní vysielania Televízia Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 6. a 13. 7. 2004) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice          číslo licencie: T/133 
 
Uznesenie č. 04-15/31.517:  
 
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. 42/2004/TV o monitorovaní  vysielania stanice 
Televízia Trenčianske Teplice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 6. a 13. 7. 2004 
vysielateľa Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice s licenciou č. T/133 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 15– 536: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice) prijaté uznesenie. 
T: 17.9.2004      Z: PgO 
 
K bodu 32) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.10/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Okey 
(monitorovaný deň: 2. a 3.7.2004 – kompletné vysielanie) 
Vysielateľ: OKEY Rádio a.s., Bratislava              číslo licencie: R/49 
 
Uznesenie č. 04-15/32.518:  
 
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. 10/2004/RO o monitorovaní  vysielania stanice Rádio 
Okey konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 2. a 3.7.2004 vysielateľa Okey rádio, 
a.s., s licenciou č. R/49  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 15 – 537: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Okey rádio, a.s.,) prijaté uznesenie. 
T: 17.9.2004      Z: PgO 
 
K bodu 33) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1494/111-2004  zo dňa 28.6.2004,                    sťažovateľ:  OZ PREDÁTOR 
na vysielanie programu NOVINY TV JOJ (príspevok „Vlčí útok“ )   
(monitorovaný deň: 31.5.2004  ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39                                                               
/pozn. na vlastnú žiadosť boli k prerokovávaniu sťažnosti pozvaní na 10.00 h zástupcovia OZ 
Predátor/ 
 
Uznesenie č. 04-15/33.519:  
 
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 
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v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy  o šetrení sťažnosti č. 1494/111-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektivity a nestrannosti príspevku „Vlčí 
útok“ odvysielaného v spravodajskom programe Noviny dňa 31.5.2004.  
 
Úloha č. 15 – 538: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 20.9.2004                                                                                       Z: PKO  
 
 
K bodu 34) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1493/110-2004 zo dňa 28.6.2004,                         sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok ,,Opäť korupcia?“) 
(monitorovaný deň: 26.2.2004  ) 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o. Blatné     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-15/34.520:  
 
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. 1493/110-2004, vedenú voči 
vysielateľovi Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. 
za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 15 – 539:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi sťažovateľovi 
výsledok šetrenia v zmysle uznesenia Rady. 
T: 17.9.2004      Z: PgO 
 
K bodu 35) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1581/114-2004 zo dňa 12.7.2004,                     sťažovateľ: MV SR 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok ,,Miliardy na hranicu“) 
(monitorovaný deň: 3.7.2004) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. Blatné     číslo licencie: T/41             
 
Uznesenie č. 04-15/35.521:  
 
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. 1581/114-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza - Slovakia, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia 
§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením nestrannosti príspevku „Miliardy 
na hranicu“ odvysielaného v spravodajskom programe Televízne noviny dňa 3.7.2004.  

  
 
Úloha č. 15 – 540: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 20.9.2004                                                                                       Z: PKO 
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K bodu 36) 
Správne konanie  
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty a upozornenia na porušenie zákona   
SK č.: 181-PgO/O-1078/2004 zo dňa 22.06.2004 
Doplnenie: Správa č. 31/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie   
(dodržiavanie § 20 ods. 3, § 20 ods. 4, § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(program „Malena“, vysielaný dňa 13.05.2004) 
ÚK: Slovenská televízia,  vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 04-15/36.522:  
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 konanie č. 181-PgO/O-
1078/2004  vedené voči Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia 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. 15 – 541:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi zastavenie konania 
účastníkovi konania.  
T: 7.10.2004                                                              Z: PKO 
 
K bodu 37) 
Správne konanie 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona   
SK č.:  202-PgO/O-1173/2004 zo dňa 06.07.2004 
Doplnenie: Správa č. 32/2004/TV o monitorovaní vysielania Musicbox a TV Naša 
(dodržiavanie § 16 písm. n) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni:   07.05.2004 a 14.05.2004) 
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  číslo licencie: T/152 
 
Uznesenie č. 04-15/37.523:  
 
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. 202-
PgO/O-1173/2004 CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
 

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

tým, 
že nevysielal v súlade s udelenou licenciou. 

za čo mu ukladá  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 

porušenie zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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Úloha č. 15 – 542:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 7.10.2004  
 
Z: PKO 
K bodu 38) – Rôzne 
 
38/ Rôzne 
 
1/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zaoberala Materiálom č. 2/PKO „Definícia pojmu sťažnosť“ 
a zobrala ho na vedomie. 
 
2/ Odmeny členom Rady v súvislosti s ich výkonom funkcie 
 
Uznesenie č. 04-15/38.524: 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   činnosť členov Rady v mesiaci 
august pričom prihliadla aj na prehľad účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci august a  
v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 
rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac august 2004 v plnej výške všetkým členom Rady. 
Krátenie, resp. neposkytnutie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac september 2004. 
 
Úloha č. 15-543:  Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za september 2004    Z: OEV 
 
3/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zaoberala prehľadom čerpania rozpočtových prostriedkov 
k 31.07.2004 a berie ho na vedomie  
 
4/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa zaoberala plánom svojich zasadnutí a ruší termín svojho 
zasadnutia 19.10.2004, ktorý sa nahrádza termínom 26.10.2004, kedy sa uskutočnia jesenné výberové 
konania o udelenie/zmenu licencie. 

 
5/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s poďakovaním spoločnosti Doprastav a.s. za jej 
postup, ktorý umožnil urýchlené uvedenie veci na pravú mieru a zobrala ho na vedomie. 
 
6/  Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s konaním zasadnutia EPRA v dňoch 14.-
15.10.2004 v Istanbule, schvaľuje účasť V. Agócs a  P. Abraháma na tomto zasadnutí a poveruje 
riaditeľa Kancelárie výberom tretieho účastníka ZPC.   
 

*     *     * 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám 
Overil: Jozef Brázdil 
 
 
 
           Valéria Agócs 

       predsedníčka Rady 
V Bratislave dňa 07. 09. 2004          pre vysielanie a retransmisiu 
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