
Zápisnica č. 18/2004 
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa  25.10.2004 o 9.00 hod. a dňa 26.10.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie 
a retransmisiu 

 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Anton Kubisch 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
  
Program: 
 
25.10.2004 začiatok o 9,00 hod. 
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie: 
 
1.1. Žiadateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava 
      SK: 300-LO/O-R20/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 93,0 MHz v lokalite Brezno 
      ÚP: 9.00 hod.  

 
1.2. Žiadateľ: FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
      SK: 297-LO/O-R17/2004 
      299-LO/O-R19/2004 
      303-LO/O-R23/2004 
      305-LO/O-R25/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz 
      v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
      Ružomberok  
      ÚP: 9.20 hod.  
 
1.3. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice 
 SK: 297-LO/O-R17/2004 

299-LO/O-R19/2004 
303-LO/O-R23/2004 
305-LO/O-R25/2004 

      vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz  
      v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
      Ružomberok  
 ÚP: 9.40 hod. 
 
1.4. Žiadateľ: INTERNETMEDIA.SK, s.r.o., Rožňava                    
      SK: 299-LO/O-R19/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 100,3 MHz v lokalite Bratislava  
 ÚP: 10.00 hod. 
 
1.5. Žiadateľ: Marián Dokupil - DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom       
 SK: 307-LO/O-R27/2004 
 vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz v lokalite Trenčín 
      ÚP: 10.30 hod. 
 
1.6. Žiadateľ: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky                               
      SK: 304-LO/O-R24/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 101,0 MHz v lokalite Nitra 



      ÚP: 11.00 hod. 
 
1.7. Žiadateľ: OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
      SK: 302-LO/O-R22/2004 
      303-LO/O-R23/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz v lokalite Martin a frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
      ÚP: 11.20 hod. 
 
1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
      SK: 298-LO/O-R18/2004 
      301-LO/O-R21/2004 
      303-LO/O-R23/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 99,1 MHz v lokalite Bardejov, frekvencie 89,4 MHz v lokalite 
      Martin, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
      ÚP: 11.40 hod. 
 
1.9. Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava 
      SK: 303-LO/O-R23/2004 
      305-LO/O-R25/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra a frekvencie 98,8 MHz 
      v lokalite Ružomberok 
      ÚP: 12.00 hod. 
  
1.10. Žiadateľ: Ragtime, s.r.o., Bratislava 

SK: 303-LO/O-R23/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
ÚP: 12.20 hod. 

 
1. 11. Žiadateľ: RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 

SK: 297-LO/O-R17/2004 
         299-LO/O-R19/2004 
         303-LO/O-R23/2004 
         305-LO/O-R25/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz 
v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
Ružomberok 
ÚP: 14.00 hod. 

 
1. 12. Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 

SK: 299-LO/O-R19/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 100,3 MHz v lokalite Bratislava 
ÚP: 14.30 hod. 

 
1. 13. Žiadateľ: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 

SK:303-LO/O-R23/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
ÚP: 14.50 hod. 

 
1. 14. Žiadateľ: VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava                  

SK: 297-LO/O-R17/2004 
         299-LO/O-R19/2004 
         303-LO/O-R23/2004 
         305-LO/O-R25/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz 
v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 



Ružomberok  
ÚP: 15.10 hod. 

 
1.15. Žiadateľ: Július Pereszlényi 

SK: 311-LO/O-T27/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Štúrovo 
ÚP: 15.40 hod. 

 
1.16. Žiadateľ: KABEL MEDIA, s.r.o., Košice                               

SK: 309-LO/O-T25/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 33. kanál v lokalite Košice 
ÚP: 16.10 hod. 

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

SK: 308-LO/O-T24/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 50. kanál v lokalite Bratislava 
ÚP: 16.30 hod. 

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

SK: 315-LO/O-T28/2004 
  316-LO/O-R29/2004 
  317-LO/O-R30/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica, Zvolen a frekvencie 44. kanál 
v lokalite Košice, Prešov na skúšobné digitálne terestriálne vysielanie televíznej programovej 
služby (zložka multiplexu „e“, resp. „d“ a „e“) 
ÚP: 16.50 hod. 

 
1.19. Žiadateľ: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 

SK: 310-LO/O-T26/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite Liptovský Mikuláš  
ÚP: 17.10 hod. 

 
26.10.2004 začiatok o 9,30 hod
 
1/ Kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie   
SK: 297-LO/O-R17/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica  
ÚK: FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
 
3/ Výberové konanie 
SK: 298-LO/O-R18/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 99,1 MHz v lokalite Bardejov  
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
4/ Výberové konanie   
SK: 299-LO/O-R19/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 100,3 MHz v lokalite Bratislava  
ÚK: FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 



INTERNETMEDIA.SK, s.r.o., Rožňava 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 
 
5/ Výberové konanie   
SK: 300-LO/O-R20/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 93,0 MHz v lokalite Brezno  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
6/ Výberové konanie   
SK: 301-LO/O-R21/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 89,4 MHz v lokalite Martin  
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
7/ Výberové konanie   
SK: 302-LO/O-R22/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz v lokalite Martin  
ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
 
8/ Výberové konanie   
SK: 303-LO/O-R23/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra  
ÚK: FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
RADIO, a.s., Bratislava 
Ragtime, s.r.o., Bratislava 
 
9/ Výberové konanie   
SK: 304-LO/O-R24/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 101,1 MHz v lokalite Nitra  
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky 
 
10/ Výberové konanie   
SK: 305-LO/O-R25/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 98,8 MHz v lokalite Ružomberok  
ÚK: FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
RADIO, a.s., Bratislava 
 
11/ Výberové konanie   
SK: 307-LO/O-R27/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz v lokalite Trenčín  
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom 
 
12/ Výberové konanie   
SK: 308-LO/O-T24/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 50. kanál v lokalite Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 



 
13/ Výberové konanie   
SK: 309-LO/O-T25/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 33. kanál v lokalite Košice  
ÚK: KABEL MEDIA, s.r.o., Košice 
 
14/ Výberové konanie   
SK: 310-LO/O-T26/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite Liptovský Mikuláš  
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
15/ Výberové konanie   
SK: 311-LO/O-T27/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Štúrovo  
ÚK: Július Pereszlényi 
 
16/ Výberové konanie   
SK: 315-LO/O-T28/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica, Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „e“) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
17/ Výberové konanie   
SK: 316-LO/O-R29/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice, Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „d“ a  „e“) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
18/ SK č. 74-LO/D-733/2004 zo dňa 29.03.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie (návrh na zastavenie správneho konania) 
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
 
19/ SK: 231-LO/D-2086/2004 zo dňa 27.09.2004  
vo veci zmeny licencie č. T/78 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava 
 
20/ SK č. 268-LO/D-1932/2004 zo dňa 03.09.2004 
vo veci zmeny licencie č. T/41 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a časového rozsahu vysielania 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.56/04/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁLA VARES PRE DUDINCE 
A HONTIANSKE MORAVCE 
(monitorovaný deň: 25. a 26.6.2004 ) 
Vysielateľ: VARES s.r.o., Banská Bystrica číslo licencie: T/96                                                             
 
22/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 49/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice TV LocAll 
(monitorované dni: 8., 9. a 10. 9. 2004) 
Vysielateľ: Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127 



 
23/ Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 2035/131-2004  zo dňa 20.9.2004   sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie upútavky na program Dievča za milión v dňoch od 6.-12.9.2004 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004  smerujúcej proti vysielaniu  TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.      
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.53/04/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves 
(monitorovaný deň: 3.9.,10.9.2004) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/84 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.52/04/TV o monitorovaní vysielania TV Handlová 
(monitorovaný deň: 4.9., 6.9.2004) 
Vysielateľ: Seperdeo Vita TV s.r.o. číslo licencie: T/111 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.55/04/TV o monitorovaní vysielania STV a TV Markíza 
(monitorovaný deň: 13. 9., 30. 9. 2004) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

      Markíza-Slovakia, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 58/04/TV o monitorovaní vysielania BTV Bardejov 
(monitorované dni: 17. 8. 2004 a 19. 8. 2004) 
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.  číslo licencie: T/132 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/04/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky 
(monitorované dni: 10. a 17. 9. 2004) 
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky    číslo licencie: T/122 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 59/04/TV o monitorovaní Sninského káblového vysielania  
(monitorované dni: 17. a 24. 9. 2004) 
Vysielateľ: Matús Marián, Strojárska C 3/1, Snina číslo licencie: T/30 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2036/130-2004 zo dňa 20.9.2004 na vysielanie sponzorstva časomiery pred Správami 
STV zo dňa 9.9.2004 o 19.29.50 h.     
 (monitorovaný deň: 9.9.2004  )                                             Sťažovateľ: právnická osoba 
 Vysielateľ:  Slovenská televízia,   vysielateľ na základe zákona                                                              
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 257-PgO/O-1359/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica 
(dodržiavanie §  34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6,8.6.,12.6.,13.6. 2004) 
ÚK: Milan Janovec – RTV číslo licencie: .T/130.. 
 



32/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 256-PgO/O-1358/2004  zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie:  Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6,8.6.,12.6.,13.6. 2004 ) 
ÚK: Milan Janovec - RTV číslo licencie: T/130 
 
33/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 258-PgO/O1360/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy č. 43/2004/TV o monitorovaní vysielania Info kanála Pliešovce 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 2.6. 2004) 
ÚK: Info kanál Pliešovce spol. s.r.o. číslo licencie:T/95 
 
34/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty, resp. návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 203-PgO/O-1174/2004 zo dňa 6.7.2004 
Doplnenie:  Správy o šetrení sťažnosti č. 1065/86-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 29.4. 2004 ) 
ÚK: Rádio KIKS, spol. s.r.o.  číslo licencie: R/77 
 
35/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 261-PgO/O – 1363/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy  o šetrení sťažnosti č. 1453/107-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň/: 7.6.2004) 
ÚK: Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 
 
36/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.:   167-PgO/O-1000/2004 zo dňa 8.6.2004 
Doplnenie: Správy o šetrení sťažnosti č. 899/67-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. n) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 9.4.2004) 
ÚK: TV COM, s.r.o. číslo licencie:T/119 
 
37/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.:   164-PgO/O-996/2004 zo dňa 8.6.2004 
Doplnenie: Správy o šetrení sťažnosti č. 899/67-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 9.4.2004) 
ÚK: TV COM, s.r.o. číslo licencie:T/119 
 
38/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 253 – PgO/O – 1355/2004  zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy č. 7/2004/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM  
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,12.6.,13.6.,14.6.2004) 
ÚK: RADIO Nitra, spol. s.r.o. číslo licencie: R/37 
 
39/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty 
SK č.: 294-PgO/O-1495/2004  zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správy  o šetrení sťažnosti č 694/59-2004  
(dodržiavanie § 32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:18.3.2004 ) 
ÚK:MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39 



 
40/ Návrh na zastavenie správneho konania v časti a uloženie sankcie 
SK č.: 171-PgO/O – 1047/2004 zo dňa 8.6.2004 
Doplnenie: Správy  o šetrení sťažnosti č. 649/48-2004 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm e) a § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň/: 6.3.2004) 
ÚK: Slovenská televízia                                
 
41/ Rôzne 
 

*  *  * 
 

25.10.2004 začiatok o 9,00 hod. 
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie: 
 
1.1 Žiadateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava 
      SK: 300-LO/O-R20/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 93,0 MHz v lokalite Brezno 
      ÚP: 9.00 hod.  

 
1.2 Žiadateľ: FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
      SK: 297-LO/O-R17/2004 
      299-LO/O-R19/2004 
      303-LO/O-R23/2004 
      305-LO/O-R25/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz 
      v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
      Ružomberok  
      ÚP: 9.20 hod.  
 
1.3 Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice 
 SK: 297-LO/O-R17/2004 

299-LO/O-R19/2004 
303-LO/O-R23/2004 
305-LO/O-R25/2004 

      vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz  
      v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
      Ružomberok  
 ÚP: 9.40 hod. 
 
1.4 Žiadateľ: INTERNETMEDIA.SK, s.r.o., Rožňava                    
      SK: 299-LO/O-R19/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 100,3 MHz v lokalite Bratislava  
 ÚP: 10.00 hod. 
 
1.5 Žiadateľ: Marián Dokupil - DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom       
 SK: 307-LO/O-R27/2004 
 vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz v lokalite Trenčín 
      ÚP: 10.30 hod. 
 
1.6 Žiadateľ: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky                               
      SK: 304-LO/O-R24/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 101,0 MHz v lokalite Nitra 
      ÚP: 11.00 hod. 



 
1.7 Žiadateľ: OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
      SK: 302-LO/O-R22/2004 
      303-LO/O-R23/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz v lokalite Martin a frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
      ÚP: 11.20 hod. 
 
1.8 Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
      SK: 298-LO/O-R18/2004 
      301-LO/O-R21/2004 
      303-LO/O-R23/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie 99,1 MHz v lokalite Bardejov, frekvencie 89,4 MHz v lokalite 
      Martin, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
      ÚP: 11.40 hod. 
 
1.9 Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava 
      SK: 303-LO/O-R23/2004 
      305-LO/O-R25/2004 
      vo veci pridelenia frekvencie frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra a frekvencie 98,8 MHz 
      v lokalite Ružomberok 
      ÚP: 12.00 hod. 
  
1.10. Žiadateľ: Ragtime, s.r.o., Bratislava 

SK: 303-LO/O-R23/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
ÚP: 12.20 hod. 

 
1. 11. Žiadateľ: RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 

SK: 297-LO/O-R17/2004 
         299-LO/O-R19/2004 
         303-LO/O-R23/2004 
         305-LO/O-R25/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz 
v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
Ružomberok 
ÚP: 14.00 hod. 

 
1. 12. Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 

SK: 299-LO/O-R19/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 100,3 MHz v lokalite Bratislava 
ÚP: 14.30 hod. 

 
1. 13. Žiadateľ: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 

SK:303-LO/O-R23/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra 
ÚP: 14.50 hod. 

 
1. 14. Žiadateľ: VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava                  

SK: 297-LO/O-R17/2004 
         299-LO/O-R19/2004 
         303-LO/O-R23/2004 
         305-LO/O-R25/2004 

vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 100,3 MHz 
v lokalite Bratislava, frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra, frekvencie 98,8 MHz v lokalite 
Ružomberok  



ÚP: 15.10 hod. 
 
1.15. Žiadateľ: Július Pereszlényi 

SK: 311-LO/O-T27/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Štúrovo 
ÚP: 15.40 hod. 

 
1.16. Žiadateľ: KABEL MEDIA, s.r.o., Košice                               

SK: 309-LO/O-T25/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 33. kanál v lokalite Košice 
ÚP: 16.10 hod. 

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

SK: 308-LO/O-T24/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 50. kanál v lokalite Bratislava 
ÚP: 16.30 hod. 

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

SK: 315-LO/O-T28/2004 
  316-LO/O-R29/2004 
  317-LO/O-R30/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica, Zvolen a frekvencie 44. kanál 
v lokalite Košice, Prešov na skúšobné digitálne terestriálne vysielanie televíznej programovej 
služby (zložka multiplexu „e“, resp. „d“ a „e“) 
ÚP: 16.50 hod. 

 
1.19. Žiadateľ: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 

SK: 310-LO/O-T26/2004 
vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite Liptovský Mikuláš  
ÚP: 17.10 hod. 

 
26.10.2004 začiatok o 9,30 hod. 
 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 593 úloh. Všetky úlohy termínované ku dnešnému 
dňu zasadnutia sú splnené. 
 
Uznesenie č. 04-18/1.577: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2) 
2/ Výberové konanie   
SK: 297-LO/O-R17/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz v lokalite Banská Bystrica  
ÚK:  FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/2.578:  
 
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. 297-LO/O-R17/2004   začatom 



dňa 23.09.2004 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 
 
FLASH Prešov, spol. s r.o., 
Svätoplukova 2 
08001 Prešov 
 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o. 
Kopčianska 14 
851 02 Bratislava 
 
RT KONZULT, s.r.o. 
Krížna 47 
811 07 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 97,6 MHz Banská Bystrica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88,  
spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice  a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
 

I. mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/88 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I,   bod 4  sa mení a znie „regionálny“ 
2. V Čl. I,  v bode 6  sa vkladá text  „ Banská Bystrica“ 
3.  V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa  text: 

 „ 2.3. Frekvencia:     97,6 MHz  Banská Bystrica 
                    Lokalita:      Banská Bystrica 
                    Frekvenčný list:               .................... zo dňa ............“  

 
 

II. zamieta 
 

žiadosť účastníkov konania: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov, VIRTUAL RADIO NETWORK, 
s.r.o., Bratislava,   RT KONZULT, s.r.o. Bratislava.   

 
 
Úloha č. 18 – 594:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 297-LO/O-R17/2004 a zašle ho 
účastníkom konania. 
T: 30.11.2004       Z: LO  



 
K bodu 3) 
Výberové konanie 
SK: 298-LO/O-R18/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 99,1 MHz v lokalite Bardejov  
ÚK:  Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-18/3.579:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 298-
LO/O-R18/2004 začatom dňa 23.9.2004 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: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01  Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 99,1 MHz – Bardejov 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Kapitulská 2, 974 01 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 23.5.2000 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„99,1 MHz – Bardejov.“ 
 
2. V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
„Frekvencia:   99,1 MHz 
Lokalita:   Bardejov 
Frekvenčný list:  ......................... zo dňa .....................“ 
 
Úloha č. 18 – 595: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 298-LO/O-
R18/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004       Z: LO  
 
K bodu 4) 
Výberové konanie   
SK: 299-LO/O-R19/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 100,3 MHz v lokalite Bratislava  
ÚK:  FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 



VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
INTERNETMEDIA.SK, s.r.o., Rožňava 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/4.580:  
 
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. 299-LO/O-R19/2004   začatom 
dňa 23.09.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkov konania: 
 
GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9 
934 01 Levice 
 
FLASH Prešov, spol. s r.o., 
Svätoplukova 2 
08001 Prešov 
 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o. 
Kopčianska 14 
851 02 Bratislava 
 
INTERNETMEDIA.SK. s.r.o. 
Akademika J. Hronca 3 
048 01  Rožňava 
 
RT KONZULT, s.r.o. 
Krížna 47 
811 07 Bratislava 
 
SITY MEDIA, s.r.o.,  
Popradská 7 
821 06 Bratislava 
 
 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 100,3 MHz Bratislava 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88,  
spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z.  

 



I. mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/88 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 sa mení a dopĺňa takto: 

 
3. V Čl. I,  bod 4  sa mení a znie   „ regionálny“ 
4. V Čl. I,  v bode 6  sa vkladá text  „ Bratislava“ 
3.  V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa  text: 

 „ 2.4. Frekvencia:     100,3 MHz  Bratislava 
           Lokalita:      Bratislava 
              Frekvenčný list:               .................... zo dňa ............“  

 
II. zamieta 

 
žiadosť účastníkov konania: FLASH Prešov, spol. s r.o., VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., 
Bratislava,  INTERNETMEDIA.SK. s.r.o., Rožňava, RT KONZULT, s.r.o.Bratislava,  SITY MEDIA, 
s.r.o., Bratislava 
 
Úloha č. 18 – 596: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 221-LO/O-
R09/2004 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 5) 
Výberové konanie   
SK: 300-LO/O-R20/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 93,0 MHz v lokalite Brezno  
ÚK:  D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/5.581:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 300-
LO/O-R20/2004 začatom dňa 23.9.2004 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: 
 
D. EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04  Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 93,0 MHz – Brezno 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 spoločnosti D. EXPRES, a.s., Lamačská cesta 3, 
841 04  Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 



 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„93,0 MHz – Brezno.“ 
 
2. V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
„2.31 
Frekvencia:   93,0 MHz 
Lokalita:     Brezno 
Frekvenčný list:  ......................... zo dňa .....................“ 
 
Úloha č. 18 – 597:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 300-LO/O-R20/2004 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004       Z: LO 
 
K bodu 6) 
Výberové konanie   
SK: 301-LO/O-R21/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 89,4 MHz v lokalite Martin  
ÚK:  Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-18/6.582:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 301-
LO/O-R21/2004 začatom dňa 23.9.2004 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: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01  Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 89,4 MHz – Martin 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Kapitulská 2, 974 01 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 23.5.2000 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„89,4 MHz – Martin.“ 
 



2. V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
„Frekvencia:   89,4 MHz 
 Lokalita:     Martin 
 Frekvenčný list:  ......................... zo dňa .....................“ 
 
Úloha č. 18 – 598: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 301-LO/O-R21/2004 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 7) 
Výberové konanie   
SK: 302-LO/O-R22/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz v lokalite Martin  
ÚK:  OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/7.583:   
 
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. 302-LO/O-R22/2004 začatom 
dňa 23.09.2004 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: 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 93,5 MHz Martin 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49,  
spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z.z.  

 mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„6.6 93,5 MHz - Martin“. 
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 

 „ 2.6 Frekvencia:   93,5 MHz 
         Lokalita:   Martin 
              Frekvenčný list: ............................... zo dňa ........“. 
 



Úloha č. 18 – 599: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 302-LO/O-
R22/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 8) 
Výberové konanie   
SK: 303-LO/O-R23/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 88,8 MHz v lokalite Nitra  
ÚK:  FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
RADIO, a.s., Bratislava 
Ragtime, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/8.584:  
 
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. 303-LO/O-R23/2004   začatom 
dňa 23.09.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkov konania: 

 
GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9 
934 01 Levice 
 
RADIO, a.s.  
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
OKEY RADIO, a.s. 
Seberíniho 1  
821 03 Bratislava 
 
FLASH Prešov, spol. s r.o., 
Svätoplukova 2 
08001 Prešov 
 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o. 
Kopčianska 14 
851 02 Bratislava 
 
RT KONZULT, s.r.o. 
Krížna 47 
811 07 Bratislava 
 
SPINOZA, s.r.o.,  
Nám. SNP 1 



958 01 Partizánske 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 

 974 01 Banská Bystrica 
 
Ragtime, spol. s r.o. 
Leškova 5 

 811 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 88,8 MHz Nitra 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88,  
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/88 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 sa mení a dopĺňa takto: 

 
5. V Čl. I,   bode 4  sa mení a znie „regionálny“ 
6. V Čl. I,  v bode 6  sa vkladá text  „ Nitra“ 
3.  V Čl. IV sa v  bode 2 dopĺňa  text: 

 „ 2.5. Frekvencia:     88,8 MHz  Nitra 
              Lokalita:      Nitra 
              Frekvenčný list:               .................... zo dňa ............“  
 

II. zamieta 
 

žiadosť účastníkov konania: FLASH Prešov, spol. s r.o., VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., 
Bratislava,  RT KONZULT, s.r.o. Bratislava,  RADIO a.s., Bratislava, OKEY RADIO, a.s., Bratislava,  
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica, SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Ragtime, spol. s r.o., 
Bratislava. 
 
Úloha č. 18 – 600:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 303-LO/O-R23/2004 a zašle ho 
účastníkom konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu č. 9 
Výberové konanie   
SK: 304-LO/O-R24/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 101,1 MHz v lokalite Nitra  
ÚK:  MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky 

 
Uznesenie č. 04-18/9.585:   
 
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. 304-LO/O-R24/2004 začatom 
dňa 23.09.2004 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: 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Svätoplukova 1 
940 01 Nové Zámky 
 
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 101,1 MHz Nitra 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/55,  
spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., Svätoplukova 1, Nové Zámky 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. Čl. I, bod 4 sa mení a znie: 

„Nitriansky kraj – región Nitra a región Nové Zámky, regionálne vysielanie“  
2. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„101,1 MHz - Nitra“. 
3. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 

 „ Frekvencia:   101,1 MHz 
       Lokalita:    Nitra 
       Frekvenčný list: ............................... zo dňa ........“. 
 
Úloha č. 18 – 601:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 304-LO/O-R24/2004 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 10) 
Výberové konanie   
SK: 305-LO/O-R25/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 98,8 MHz v lokalite Ružomberok  
ÚK:  FLASH Prešov, s.r.o., Prešov 
GES Slovakia, s.r.o., Levice 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., Bratislava 
RT KONZULT, s.r.o., Bratislava 
RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/10.586:  
 
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. 305-LO/O-R25/2004   začatom 



dňa 23.09.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkov konania: 
 
GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9 
934 01 Levice 
 
FLASH Prešov, spol. s r.o., 
Svätoplukova 2 
08001 Prešov 
 
VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o. 
Kopčianska 14 
851 02 Bratislava 
 
RT KONZULT, s.r.o. 
Krížna 47 
811 07 Bratislava 
 
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: 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu 98,8 MHz Ružomberok 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88,  
spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Pri Podlužianke 9, Levice  a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z.  

I. mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/88 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 sa mení a dopĺňa takto: 

 
7. V Čl. I,   bod 4  sa mení a znie „multiregionálny“ 
8. V Čl. I,  v bode 6  sa vkladá text  „Ružomberok“ 
3.  V Čl. IV sa v  bode 2 dopĺňa text: 

 „ 2.6. Frekvencia:     98,8 MHz  Ružomberok 
              Lokalita:      Ružomberok 
              Frekvenčný list:               .................... zo dňa ............“  

 
II. zamieta 

 
žiadosť účastníkov konania: FLASH Prešov, spol. s r.o., VIRTUAL RADIO NETWORK, s.r.o., 
Bratislava,   RT KONZULT, s.r.o. Bratislava,  RADIO, a.s. , Bratislava 
 
 
 



Úloha č. 18 – 602:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 305-LO/O-R25/2004 a zašle ho 
účastníkom konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 11) 
Výberové konanie   
SK: 307-LO/O-R27/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz v lokalite Trenčín  
ÚK:  Marián Dokupil – DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 04-18/11.587:  
 
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. 307-LO/O-R27/2004   začatom 
dňa 23. 09.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníka konania: 
 
Marián Dokupil 
Kollárova 1308/34 
01841 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: 
 

udeľuje 
 

Mariánovi Dokupilovi, Dubnica nad Váhom 
licenciu č. R/...... 

na lokálne rozhlasové vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Názov programovej služby: Rádio GO DeeJay 
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: lokálne 
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk  
6. Pridelená frekvencia: 89,8 MHz Trenčín 
 

II. 
Právne skutočnosti vysielateľa:  
 
 

III. 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej 
Rade dňa  1. 10. 2004 ( č.p.d. 2136 ): 
1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo:  3% 



1.2 Publicistika: % 
1.2.1 Politická publicistika: min. % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. % 

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: % 
1.3.4 Zábavné  programy: 17% 
1.3.5 Hudobné programy: 80 % 

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. 50% 

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

a/ videokazety VHS so záznamom kvalitnej technickej úrovne alebo 
b/ CD nosiče vo formáte MPEG-3   
c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov. 

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:    89,8 MHz Trenčín 
      Lokalita:                             Trenčín 
      Frekvenčný list:                .......... zo dňa ............2004 

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

 
Úloha č. 18 – 603: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 307-LO/O-
R27/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 12) 
Výberové konanie   
SK: 308-LO/O-T24/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 50. kanál v lokalite Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-18/12.588:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 308-
LO/O-T24/2004 začatom dňa 23.9.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 
zmenu licencie na televízne terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

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

prideľuje kanál 50 – Bratislava 
 

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 v znení neskorších zmien a doplnkov spoločnosti 
MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 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/39/1995 zo dňa 27.7.1995 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I v bode 2 písm. a) sa na konci dopĺňa tento text: 
„50. kanál, kóta Bratislava.“ 
 
2. V článku IV v bode 1 sa dopĺňa tento text: 
„Televízny kanál:    50 
Lokalita:      Bratislava 
Frekvenčný list:   ......................... zo dňa ..................... 
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.6.2006. 
 
Úloha č. 18 – 604: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 308-LO/O-
T24/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 13) 
Výberové konanie   
SK: 309-LO/O-T25/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 33. kanál v lokalite Košice  
ÚK:  KABEL MEDIA, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 04-18/13.589:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 309-
LO/O-T25/2004 začatom dňa 23.9.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 
zmenu licencie na televízne terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania: 
 
KABEL MEDIA s.r.o. 
M. C. Sklodowskej 2 



851 04  Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

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

prideľuje kanál 33 – Košice 
 

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/88 v znení neskorších zmien a doplnkov spoločnosti 
KABEL MEDIA s.r.o., M. C. Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/88 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/88/1997 zo dňa 11.8.1997 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. IV sa dopĺňa bod 5 a tento znie: 
„Frekvencia:   kanál 33 
Lokalita:     Košice 
Frekvenčný list:  ......................... zo dňa .....................“ 
 
Úloha č. 18 – 605: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 309-LO/O-
T25/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 14) 
Výberové konanie   
SK: 310-LO/O-T26/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite Liptovský Mikuláš  
ÚK:  TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 04-18/14.590:  
 
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. 310-LO/O-T26/2004 začatom dňa  
23.09.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne  
vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
TV Liptov, s.r.o. 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
 
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 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
 

udeľuje 
spoločnosti TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 



licenciu č. T/... 
na lokálne televízne terestriálne vysielanie 

na dobu do 31.12.2008, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  
podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: TV Liptov 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2008 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Spôsob vysielania: terestriálne - Liptovský Mikuláš,  kanál 60  

 
II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 
30.09.2004, vložka číslo: 14882/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 30.09.2004, vložka číslo: 14882/L 

3.  
III.   

 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 

Rade dňa 01.09.2002 (č.p.d. 2145) a dňa 20.10.2004 ( č.p.d. 2285) : 
a) Programová služba (100%) 

1.  Doplnkové vysielanie: max 88 % 
2.  Programy: min. 12 % 

b) Programy (100%) 
1. Spravodajstvo:  40% 
2. Publicistika: min. % 

 2.1 Politická publicistika:  % 
2.2 Ostatná publicistika:  60% 

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 % 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  
vysielacieho času: 0 % 

3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 12 % 

4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona 
č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa povinnosť nevzťahuje na lokálne vysielanie  



7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:   nevysiela 

IV. 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Podľa 
§ 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z.z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie a za 
pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné 
meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej 
správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je Kmitočtový 
list č. ............/........... zo dňa .............. vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa 
vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje: 
 
         Frekvencia:     60  kanál  
             Lokalita:     Liptovský Mikuláš 

      Frekvenčný list:               .................... zo dňa ........ 
  Frekvencia sa prideľuje do:  31.12.2008 
 

 2. technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:videokazety VHS, 
pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
 
Úloha č. 18 – 606: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 231-LO/O-
T17/2004 zo dňa 09.07.2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 15) 
Výberové konanie   
SK: 311-LO/O-T27/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Štúrovo  
ÚK:  Július Pereszlényi 
 
Uznesenie č. 04-18/15.591:  
 
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. 311-LO/O-T27/2004 začatom dňa  
23. 9. 2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne  
vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
Július Pereszlényi 
Petöfiho 9 
943 01 Štúrovo 
 
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 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
 

udeľuje 
Júliusovi Pereszlényimu 

licenciu č. T/... 
na lokálne televízne terestriálne vysielanie 



na dobu do 31.12.2008, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  
podmienok: 
 

I. 
 

1. Názov programovej služby: ŠTV Štúrovská televízia 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2008 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský a maďarský s titulkami 
6. Spôsob vysielania: terestriálne - Štúrovo,  kanál 34  

 
II. 

 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 

Rade dňa: 
b) Programová služba (100%) 

1.  Doplnkové vysielanie: max  % 
2.  Programy: min. % 

c) Programy (100%) 
1. Spravodajstvo:  % 
2. Publicistika: min. % 

 2.1 Politická publicistika:  % 
2.2 Ostatná publicistika:  % 

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 % 

3. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  
vysielacieho času: 0 % 

4. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 45 % 

5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona 
č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

6. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 

7. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: Podľa 
§ 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa povinnosť nevzťahuje na lokálne vysielanie  

8. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:   nevysiela 

III. 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Podľa 
§ 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie a za 
pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné 
meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej 
správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je Kmitočtový 
list č. ............/........... zo dňa .............. vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa 
vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje: 
         Frekvencia:     34  kanál  
             Lokalita:     Štúrovo 

      Frekvenčný list:               .................... zo dňa ........ 



  Frekvencia sa prideľuje do:  31.12.2008 
 

2.Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a/ videokazety VHS so záznamom kvalitnej technickej úrovne alebo 
b/ CD nosiče vo formáte MPEG-3   

 c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov. 
 
Úloha č. 18 – 607:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 311-LO/O-T27/2004 zo dňa 
09.07.2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 16) 
Výberové konanie   
SK: 315-LO/O-T28/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 59. kanál v lokalite Banská Bystrica, Zvolen na skúšobné digitálne 
terestriálne vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „e“) 
ÚK:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
 
Uznesenie č. 04-18/16.592:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 315-
LO/O-T28/2004 začatom dňa 23.9.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 
zmenu licencie na televízne terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82  Blatné 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

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

prideľuje kanál 59 – Banská Bystrica, Zvolen 
 

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 v znení neskorších zmien a doplnkov spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 334/18, 900 82  Blatné a podľa § 51 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/41/1995 zo dňa 7.8.1995 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text: 
„59. kanál, kóta Banská Bystrica, Zvolen.“ 
 
2. V článku IV sa dopĺňa tento text: 



„Televízny kanál:    59 
Lokalita:      Banská Bystrica, Zvolen 
Frekvenčný list:   ......................... zo dňa ..................... 
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.6.2006. 
 
Úloha č. 18 – 608: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 315-LO/O-
T28/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 17) 
Výberové konanie   
SK: 316-LO/O-R29/2004 zo dňa 23.09.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Košice, Prešov na skúšobné digitálne terestriálne 
vysielanie televíznej programovej služby (zložka multiplexu „d“ a  „e“) 
ÚK:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-18/17.593:  
 
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 znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 316-
LO/O-R29/2004 začatom dňa 23.9.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 
zmenu licencie na televízne terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania: 
  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82  Blatné 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

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

prideľuje kanál 44 – Košice, Prešov 
 

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 v znení neskorších zmien a doplnkov spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona 
č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/41/1995 zo dňa 7.8.1995 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text: 
„kanál 44, kóta Košice, Prešov.“ 
 
2. V článku IV sa dopĺňa tento text: 
„Televízny kanál:    44 
Lokalita:      Košice, Prešov 
Frekvenčný list:   ......................... zo dňa ..................... 
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.6.2006. 



Úloha č. 18 – 609: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 316-LO/O-
R29/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 18) 
SK č. 74-LO/D-733/2004 zo dňa 29.03.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie (návrh na zastavenie správneho konania) 
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 04-18/18.594:  
 
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, na základe žiadosti, doručenej Rade dňa 29.03.2004,vo 
veci žiadosti o registrácie retransmisie účastníka konania: 
 
AWITECH, spol. s r. o. 
Kukučínova 23 
040 01 Košice 
 

a 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. 74-LO/D-733/2004 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, zo dňa 29.03.2004, pretože účastník 
konania, spoločnosť AWITECH, spol. s r.o., Košice, v Radou určenej lehote neodstránil nedostatky 
svojho podania (nedoručil vyhlásenia pôvodných vysielateľov) a bol o možnosti zastavenia konania 
riadne poučený. 
 
Úloha č. 18 – 610: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 74-LO/D-
733/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 08.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 19) 
SK: 231-LO/D-2086/2004 zo dňa 27.09.2004  
vo veci zmeny licencie č. T/78 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 04-18/19.595:  
 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z. posúdila v správnom konaní č. 231-LO/D-2086/2004 zo dňa 27.9.2004 zmenu údajov uvedených 
v licencii na televízne vysielanie č. T/78 účastníka konania: 
 
Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
Hlavná 1 
917 01 Trnava 

 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 



 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/78 na televízne vysielanie 
nasledovne: 
 
Článok III bod 1) sa mení a znie: 
 

„III. 
1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 

dňa 27.9.2004 (č. p. d. 2086/2004; zmenené oproti ostatnému RZL/745/2003 zo dňa 
17.6.2003): 

a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie: max. 88% 
2. Programy: min. 12% 

b) Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo:     34% 
2. Publicistika:  

2.1 Politická publicistika:   0% 
2.2 Ostatná publicistika:   55% 

3. Dokumentárne programy:   0% 
4. Dramatické programy:   0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0% 
6. Hudobné programy:    0% 
7. Vzdelávacie programy:   11% 
8. Náboženské programy:    0% 
9. Športové programy:    0% 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného 
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len 
smerom nahor.“ 
 
Úloha č. 18 – 611: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 231-LO/D-
2086/2004 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 08.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 20) 
SK č. 268-LO/D-1932/2004 zo dňa 03.09.2004 
vo veci zmeny licencie č. T/41 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a časového rozsahu vysielania 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-18/20.596:  
 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z. posúdila v správnom konaní č. 268-LO/D-1932/2004 zo dňa 03.09.2004 oznámenie o zmene  
údajov uvedených v licencii na televízne vysielanie č. T/41 účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82  Blatné 

 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 



 
rozhodnutie: 

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

mení 
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa menia takto:  
 
1. V článku I sa mení bod 3 a znie: 

„ Časový rozsah vysielania: 147 hod./ týždeň“ 
 

2. V článku III sa mení bod 1 a znie: 
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby 
doručenej Rade dňa 03.09.2004 pod č.p.d. 1932/2004 a dňa 30.09.2004 pod č.p.d. 2133/2004.  

a/  Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 % 

b/  Programy (100%)  
Spravodajstvo - 8% 
Publicistika 15%:  

1.1 polit. publicistika – 2% 
1.2 ostatná publicistika – 13% 

Dokumentárne programy – 1% 
Dramatické programy –  57% 
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 16% 
Hudobné programy – 3% 

Vzdelávacie programy – 0% 
Náboženské programy – 0% 
Šport – 0% 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.“ 

 
Úloha č. 18 – 612: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 268-LO/D-
1932/2004  a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 08.11.2004      Z: LO 
 
K bodu 21) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.56/04/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁLA VARES PRE DUDINCE 
A HONTIANSKE MORAVCE 
(monitorovaný deň: 25. a 26.6.2004 ) 
Vysielateľ: VARES s.r.o., Banská Bystrica číslo licencie: T/96 
 
Uznesenie č. 04-18/21.597:  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy č. 
56/2004/TVo monitorovaní vysielania Infokanála Vares pre Dudince a Hontianske Moravce 
začína správne konanie voči vysielateľovi Vares, s.r.o., Banská Bystrica vo veci možného 



porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ na základe 
vyžiadania Rady neposkytol súvislý záznam vysielania z programovej služby Infokanál Vares 
pre Dudince a Hontianske Moravce z dní 25.6. a 26.6.2004.  
 
Úloha č. 18 – 613:  
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: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
K bodu 22) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 49/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice TV LocAll 
(monitorované dni: 8., 9. a 10. 9. 2004) 
Vysielateľ: Kabel Telekom, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127 
 
Uznesenie č. 04-18/22.598:  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy č. 49/2004/TV z monitorovania TV 
Loc All začína správne konanie voči vysielateľovi KABEL TELECOM s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ na základe 
vyžiadania Rady neposkytol súvislý záznam vysielania z programovej služby TV Loc All z dní 9.9. a 
10.9.2004.  
 
Uznesenie č. 04-18/22.598/a:  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy č. 49/2004/TV z monitorovania TV 
Loc All začína správne konanie voči vysielateľovi KABEL TELECOM s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ  dňa 8.9.2004 
odvysielal v rámci videotextu vlastnú propagáciu a verejné oznámenia, ktoré mali charakter reklamy, 
bez zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby.  
 
Úloha č. 18 – 614: 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: 08.11.2004      Z: Pgo  
 
K bodu 23) 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 2035/131-2004  zo dňa 20.9.2004   sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie upútavky na program Dievča za milión v dňoch od 6.-12.9.2004 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004  smerujúcej proti vysielaniu  TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. 
 
 
 



Uznesenie č. 04-18/23.599:  
 
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. 2035/131-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. Bratislava vo veci možného porušenia § 38 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11.9 a 18.9.2004 od 20.00 hod. do 21.00 
hod. odvysielala program „ Dievča za milión“  bez označenia sponzorov programu na začiatku a na 
konci programu.   
 
Úloha č. 18 – 615: 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: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
K bodu 24) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.53/04/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves 
(monitorovaný deň: 3.9.,10.9.2004) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/84  
 
Uznesenie č. 04-18/24.600:  
 
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. 53/2004/TV o monitorovaní TV Karlova Ves 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 2.9.,3.9. a 10.9.2004 vysielateľa 
Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o. s licenciou č. T/84 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Úloha č. 18 – 616: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o.) prijaté uznesenie. 
T: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
K bodu 25) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.52/04/TV o monitorovaní vysielania TV Handlová 
(monitorovaný deň: 4.9., 6.9.2004)  
Vysielateľ: Seperdeo Vita TV s.r.o. číslo licencie: T/111 
 
Uznesenie č. 04-18/25.601:  
 
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. 52/2004/TV o monitorovaní  vysielania stanice 
TV Handlová konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 4.9.,6.9.2004 
vysielateľa Seperdeo vita TV, spol. s.r.o. s licenciou č. T/111 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 18 – 617:   
Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle vysielateľovi 
(Seperdeo vita TV, spol. s.r.o.) prijaté uznesenie. 



Termín: 08.11.2004     Z: Pgo 
 
K bodu 26) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.55/04/TV o monitorovaní vysielania STV a TV Markíza 
(monitorovaný deň: 13. 9., 30. 9. 2004) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

      Markíza-Slovakia, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-18/26.602:  
 
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. 55/2004/TV o monitorovaní Slovenskej 
televízie a TV Markíza konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa na základe 
zákona Slovenskej televízie dňa 13.9.2004 o 20:00 h a vo vysielaní vysielateľa Markíza 
Slovakia, spol. s r.o. s licenciou č. T/41 dňa 30.9.2004 o 20:00 h nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Úloha č. 18 – 618: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi prijaté uznesenie. 
T: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
 
K bodu 27) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 58/04/TV o monitorovaní vysielania BTV Bardejov 
(monitorované dni: 17. 8. 2004 a 19. 8. 2004) 
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.  číslo licencie: T/132 
 
 
Uznesenie č. 04-18/27.603:  
 
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. 58/04/TV o monitorovaní  vysielania stanice BTV 
Bardejov konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 17.8.,19.8.2004 vysielateľa 
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. s licenciou č. T/132 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Úloha č. 18 – 619: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.) prijaté uznesenie. 
T: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
K bodu 28) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/04/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky 
(monitorované dni: 10. a 17. 9. 2004) 
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky    číslo licencie: T/122 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 04-18/28.604:  
 
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. 57/2004/TV z monitorovania Televízie 
Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 10.9. a 17.9.2004 vysielateľa 
Benet, s.r.o. s licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Úloha č. 18 – 620:  
Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle vysielateľovi (Benet, 
s.r.o.) prijaté uznesenie. 
T: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
K bodu 29) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 59/04/TV o monitorovaní Sninského káblového vysielania  
(monitorované dni: 17. a 24. 9. 2004) 
Vysielateľ: Matús Marián, Strojárska C 3/1, Snina číslo licencie: T/30 
         
Uznesenie č. 04-18/29.605:  
 
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. 59/2004/TV z monitorovania Sninského káblového 
vysielania konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 17.9. a 24.9.2004 vysielateľa Matús 
Marián s licenciou č. T/30 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Úloha č. 18 – 621: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Matús Marián) prijaté uznesenie.  
T: 08.11.2004      Z: Pgo 
 
K bodu 30) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2036/130-2004 zo dňa 20.9.2004 na vysielanie sponzorstva časomiery pred Správami 
STV zo dňa 9.9.2004 o 19.29.50 h.     
 (monitorovaný deň: 9.9.2004  )                                             Sťažovateľ: právnická osoba 
 Vysielateľ:  Slovenská televízia,   vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-18/30.606:  
 
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. 2036/130-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a 
uznala túto sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 18 – 622: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.11.2004      Z: PgO 
 
 



K bodu 31) 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 257-PgO/O-1359/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica 
(dodržiavanie §  34 ods.1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6,8.6.,12.6.,13.6. 2004) 
ÚK: Milan Janovec – RTV číslo licencie: .T/130 
 
Uznesenie č. 04-18/31.607:  
 
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 257-PgO/O-
1359/2004 obchodným menom Janovec Milan – RTV, miestom podnikania – Pod zámkom 29, 
Slovenská Lupča, 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že v dňoch 7.6.2004 a 8.6.2004 zaradil do vysielania  upútavku na seriál rozhovorov  o Južnom 
Sudáne a dňa 7.6.2004 upútavku na reláciu Tichá hodinka bez zreteľného oddelenia od ostatných 
zložiek programovej služby, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 18– 623: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.11.2004      Z: PKO 
 
K bodu 32) 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 256-PgO/O-1358/2004  zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie:  Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6,8.6.,12.6.,13.6. 2004 ) 
ÚK: Milan Janovec - RTV číslo licencie: T/130 
 
Uznesenie č. 04-18/32.608:  
 
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. rozhodla, že účastník 



správneho konania č. 256-PgO/O-1358/2004 obchodným menom Janovec Milan – RTV, 
miestom podnikania – Pod zámkom 29, Slovenská Lupča, 
  

opakovane porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že vysielateľ dňa  8.6.2004 odvysielal v rámci programu „Podunajsko“ slovné a obrazové 
informácie o hoteli Európa, ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 
308/2000 Z. z.  

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 100 000 Sk, slovom stotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, 
VS ***04, KS 6548. 
 
Úloha č. 18 – 624: 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. 
T: 08.11.2004      Z: PKO 
 
K bodu 33) 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 258-PgO/O1360/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy č. 43/2004/TV o monitorovaní vysielania Info kanála Pliešovce 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 2.6. 2004) 
ÚK: Info kanál Pliešovce spol. s.r.o. číslo licencie:T/95 
 
Uznesenie č. 04-18/33.609:  
 
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. 258-PgO/O-
1360/2004 Info kanál Pliešovce, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 



že dňa 2.6.2004 počas celého vysielania Info kanála Pliešovce nebola trvalo označená programová 
služba nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

 
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.“ 
 
Úloha č. 18 – 625: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania  
T: 08.11.2004                                                   Z: PKO  
 
K bodu 34) 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty, resp. návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 203-PgO/O-1174/2004 zo dňa 6.7.2004 
Doplnenie:  Správy o šetrení sťažnosti č. 1065/86-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 29.4. 2004 ) 
ÚK: Rádio KIKS, spol. s.r.o.  číslo licencie: R/77 
 
Uznesenie č. 04-18/34.610:  
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. 203-
PgO/O-1174/2004 spoločnosť Rádio KIKS, spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
 opakovane porušil    

 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že na vyžiadanie Rady neposkytol záznam vysielania zo dňa 29.4.2004 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 2 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5000 Sk, slovom päťtisíc 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. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
 
 
 
 
 



Úloha č. 18 – 626:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania.
T: 08.11.2004      Z: PKO 
 
K bodu 35) 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 261-PgO/O – 1363/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy  o šetrení sťažnosti č. 1453/107-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň/: 7.6.2004) 
ÚK: Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 
          
Uznesenie č. 04-18/35.611:  
  
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. 261-
PgO/O-1363/2004, Markíza - Slovakia, spol. s.r.o. 
  
  

porušil 
  

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

tým, 
  

            že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 7.6.2004 odvysielal príspevok „ Zbil 
prváka”, v ktorom neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského 
charakteru, čím zároveň porušil svoju povinnosť zabezpečiť nestrannosť a objektívnosť 
spravodajského programu, 
  
  

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.“ 
  
  
Úloha č. 18 – 627: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania  Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. 
T: 08.11.2004      Z: PKO 
  
 
K bodu 36) 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.:   167-PgO/O-1000/2004 zo dňa 8.6.2004 
Doplnenie: Správy o šetrení sťažnosti č. 899/67-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. n) zák. č. 308/2000 Z. z.)  



(monitorovaný program/deň: 9.4.2004) 
ÚK: TV COM, s.r.o. číslo licencie:T/119   
 
Uznesenie č. 04-18/36.612:  
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. 167-
PgO/O-1000/2004, TV COM, spol. s.r.o. 
 
 

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.“ 
 
Úloha č. 18 – 628:  
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: 08.11.2004                                                              Z: PKO 
 
K bodu 37) 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.:   164-PgO/O-996/2004 zo dňa 8.6.2004 
Doplnenie: Správy o šetrení sťažnosti č. 899/67-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 9.4.2004)  
ÚK: TV COM, s.r.o. číslo licencie:T/119 
 
Uznesenie č. 04-18/37.613:  
 
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. 164-
PgO/O-996/2004, TV COM, spol. s.r.o 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na vyžiadanie Rady neposkytol súvislý záznam z vysielania zo dňa 9.4.2004 



 
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.“ 
 
Úloha č. 18 – 629:  
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: 08.11.2004      Z: PKO 
 
K bodu 38) 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 253 – PgO/O – 1355/2004  zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správy č. 7/2004/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM  
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,12.6.,13.6.,14.6.2004) 
ÚK: RADIO Nitra, spol. s.r.o. číslo licencie: R/37 
 
Uznesenie č. 04-18/38.614:  
 
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. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 253-PgO/O-1355/2004 RADIO Nitra, spol.s.r.o. 

 
 porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že vysielateľ na vyžiadanie Rady neposkytol súvislé záznamy z vysielania zo dňa 
7.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,12.6.,13.6. a 14.6.2004, 
 

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.“ 
 
Úloha č. 18 – 630:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. . vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 08.11.2004      Z: PKO 
 



K bodu 39) 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty 
SK č.: 294-PgO/O-1495/2004  zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správy  o šetrení sťažnosti č 694/59-2004  
(dodržiavanie § 32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:18.3.2004 ) 
ÚK:MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-18/39.615:  
 
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. 294-
PgO/O-1495/2004 spoločnosť MAC TV s.r.o., Bratislava  
 

opakovane porušil 
 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 18.3.2004 o cca 19:45 hod. odvysielal v programe Noviny informácie, ktoré mali povahu 
skrytej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z., 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 150 000 Sk. 
 
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. 18 – 631:  
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 MAC TV s.r.o., Bratislava. 
T: 08.11.2004      Z: PKO 
 
K bodu 40) 
Návrh na zastavenie správneho konania v časti a uloženie sankcie 
SK č.: 171-PgO/O – 1047/2004 zo dňa 8.6.2004 
Doplnenie: Správy  o šetrení sťažnosti č. 649/48-2004 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm e) a § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň/: 6.3.2004) 
ÚK: Slovenská televízia 
 
Uznesenie č. 04-18/40.616:  
 
I.  
 



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. 171-PgO/O-
1047/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii sa vo veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. e) a  § 20 ods.  4 zákona č. 308/2000 Z.z. 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. 
 
II.  

 
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. 171-
PgO/O-1047/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

opakovane porušil   
 

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

tým, 
 

že dňa 6.3.2004 o 17.00 hod. odvysielal program „Senzi Senzus mix“ nesprávne označený podľa 
Jednotného systému označovania program.   
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu vo výške 100 000 
Sk - § 67 ods. 5 písm. a/) 
 
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. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
Úloha č. 18 – 632:  
1 
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 v predmetnej veci účastníkovi 
konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a Rade Slovenskej televízie 
 
2 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a Rade Slovenskej 
televízie 
T: 08.11.2004      Z: PKO 
 
 



K bodu 41) – Rôzne 
 
41/ Rôzne 
 
1/ Rada sa oboznámila so správou zo ZPC – XX. zasadnutie Európskej platformy regulačných 
orgánov (EPRA) v dňoch 13.-15. októbra 2004, Istanbul, Turecko a zobrala ju na vedomie. 
 
2/ Rada sa oboznámila s otázkami rozpočtu, berie na vedomie interné úpravy č. 3 a 4 v zmysle 
predloženého materiálu a poveruje kanceláriu Rady doriešením internej úpravy rozpočtu č. 4 s MF SR. 
 
T: v súčinnosti s MF SR    Z: OEV 
 
3/ SK č. 267-LO/D-1976/2004 zo dňa 10.09.2004  

vo veci žiadosti o udelenie licencie na celoplošné televízne vysielanie prostredníctvom družice           
spoločnosti European Television – medicus, a. s., Bratislava 
UK: European Television – medicus, a. s., Bratislava 

 
Uznesenie č. 04-18/41.617: 
 
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 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie prostredníctvom satelitu doručenú Rade dňa 10. 9. 2004 účastníkom konania - 
spoločnosťou:  
 
European Television – medicus, a. s. 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada v správnom konaní č. 267/LO/D-1976/2004 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
z dôvodu žiadosti účastníka konania, podľa ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní 

vyzýva 
 

účastníka konania, aby svoju žiadosť doplnil v lehote do 30 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia o: 
 

– doklady  preukazujúce skutočnú  možnosť získania finančných zdrojov, ktoré má žiadateľ o 
licenciu k dispozícii na vysielanie, ich pôvod a zloženie. 

 
Všetky uvedené doklady sa musia predložiť v origináli alebo osvedčenej fotokópii.  
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými údajmi a dokladmi, Rada podľa § 29 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

prerušuje 
 

správne konanie č. 267/LO/D-1976/2004 vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie. Rada bude 
v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí 
stanovenej lehoty.  



 
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neodstráni nedostatky podania, Rada konanie 
zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 
 
Úloha č. 18-633:  
Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania – spoločnosti European Television – medicus, a. s. 
rozhodnutie v správnom konaní č. 267/LO/D-1976/2004. 
T: 30.11.2004      Z: LO 
 
 

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

       predsedníčka Rady 
V Bratislave dňa 26. 10. 2004          pre vysielanie a retransmisiu 
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	34/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty, resp. návrh na zasta
	SK č.: 203-PgO/O-1174/2004 zo dňa 6.7.2004
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	37/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zák
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