
Zápisnica č. 15/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 05. 09. 2006  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK:753-LO/D-1356/2006 zo dňa 28.06.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/250 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb. 
ÚK: MULTITEL SLOVAKIA,  s.r.o., Bratislava 
 
3/ SK:754-LO/D-1494/2006 zo dňa 18.07.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/255 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb.  
ÚK: Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
 
4/ SK: 755-LO/D-1520/2006 zo dňa 24.07.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/119 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb.  
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany 
 
5/ SK:649-LO/D-1026/2006 zo dňa 18.05.2006  
vo veci predĺženia platnosti licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/43 v meste Prievidza. 
ÚK: VIDEO TV s.r.o., Prievidza 
ÚP: 10.20 hod. 
 
6/ SK: 758-LO/D-1370/2006 zo dňa 06.07.2006  
vo veci žiadosti o zmenu licencie – predĺženie vysielania v pilotnom projekte  
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
7/ SK: 757-LO/D-1508/2006 zo dňa 20.07.2006  
vo veci oznámenia zmeny údajov podĺa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
8/ SK: 756-LO/D-1335/2006 zo dňa 27.06.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z.  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
9/ SK: 771-LO/D-1397/2006 zo dňa 06.07.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej 
telekomunikačnej siete UMTS a GSM 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
 
10/ SK: 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní 
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov 
        MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika 
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ÚP: 10.00 hod. 
 
11/ SK: 778-LO/D-1439/2006 zo dňa 11.07.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok 
ÚP: 10.40 hod. 
 
12/ SK: 645-LO/D-1066/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Roman Papšo Computer Mix, Istebné 
 
13/ SK: 559-LO/D-708/2006 zo dňa 21.03.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: REMONT plus, s.r.o., Veľký Krtíš 
 
14/ SK: č. 782-LO/D-1675/2006  zo dňa 24.08.2006 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/106 
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Drieňová 34, 821 02  Bratislava 
 
15/ SK: 784-LO/D-1541/2006  zo dňa 27.07.2006 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/215 z dôvodu zmeny počtu prípojok a 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb. 
ÚK: S-Team, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice  
 
16/ SK: 780-LO/D-1438/2006 zo dňa 11.07.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii z dôvodu zmeny právnych skutočností – zmena konateľa   
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Nám. SNP č.1, 958 01 Partizánske 
 
17/ SK: 727-LO/D-1285/2006 zo dňa 22.06.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 54/2006/TV o monitorovaní TV Markíza 
(monitorovaný program Televízne noviny zo dňa 19.6.2006) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1175/109-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Čierny Peter zo dňa 9.5.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1175/109-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/125 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1192/105-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1192/105-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.58/2006/TV o monitorovaní vysielania STV 
(monitorovaný deň: MS vo futbale 2006) 
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Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.57/2006/TV o monitorovaní vysielania TV REDUTA 
(monitorovaný deň: 22.6.2006) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sp. N. Ves    číslo licencie: T/138 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.9/2006/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HEY 
(monitorované dni: 3. a 4. 4. 2006) 
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/88 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1193/107-2006       sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Lovci zo dňa  4.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1193/107-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1567/139-2006       sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa  29.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1567/139-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.1500/131-2006, 1538/133-2006 a 1545/138-2006  sťažovateľ: právnické osoby 
(na vysielanie programu Posledné pokušenie Krista z dňa 22.4.2006) 
Správa o šetrení sťažností č.1500/131-2006,1538/133-2006 a 1545/138-2006 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1084/95-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu K-FUN z dní 22.9.,29.9.,8.10.,15.10.,3.11.2005, 12.4.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1084/95  smerujúcej proti vysielaniu FUN Radia 
Vysielateľ: Radio, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/71 
 
28/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 561-PgO/O-971/2006 zo dňa 21.03.2006 
Doplnenie: Správa č. 26/06/TV o monitorovaní vysielania UPC Info 
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie / 22.2., 23.2.2006) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/76 
 
29/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 564-PgO/O-975/2006 zo dňa 21.03.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 336/27-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Videonoviny / 27.01.2006) 
ÚK: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza      číslo licencie: T/43 
 
30/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ RM PROGRES, s.r.o., MEDIA ASSET, a.s.     10:00 hod. 
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2/ VIDEO TV s.r.o., Prievidza       10:20 hod. 
3/ Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok    10:40 hod. 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 666 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-15/1.593: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK:753-LO/D-1356/2006 zo dňa 28.06.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/250 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb. 
ÚK: MULTITEL SLOVAKIA,  s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-15/2.594: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 753-LO/D- 13562006 zo dňa 28.06.2006, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/250 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
v obci Krásno nad Kysucou,  účastníka konania: 
 
MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bojnícka 22 
831 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 § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/250 zo dňa 24.01.2006  v bode č. 4 nasledovne: 
Bod 4. sa v časti televízne programové služby,  v rozšírenom  súbore  dopĺňa  o text:  „Zone 
Romantica“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/667: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie  retransmisie v SK č. 753-LO/D-1356/2006 a zašle ho 
účastníkovi konania, spol. MULTITEL SLOVAKIA, spol. s r.o.,  spolu s výzvou  na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK:754-LO/D-1494/2006 zo dňa 18.07.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/255 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb.  
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ÚK: Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-15/3.595: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 754-
LO/D-1494/2006 zo dňa 18.07.2006, vo veci   zmien v  registrácii retransmisie č. TKR/255, účastníka 
konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Námestie slobody 6 
817 62 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 § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/255 nasledovne:    
 
V  bode 4., v časti televízne programové služby sa v rozšírenom súbore dopĺňa text: 

„Jetix, RTL Klub, Anime+, Minimax, Pro 7, SAT 1, RTL“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/668: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 754-LO/D-
1494/2006 účastníkovi konania, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a zašle mu ho s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 755-LO/D-1520/2006 zo dňa 24.07.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/119 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb.  
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany 
 
Uznesenie č. 06-15/4.596: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 755-
LO/D-1520/2006 zo dňa 24.07.2006, vo veci   zmien v  registrácii retransmisie č. TKR/119, účastníka 
konania: 
 
KATELSTAV, s.r.o. 
M.R. Štefánika 800/1 
922 07 Veľké Kostoľany 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
m e n í 
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registráciu retransmisie č. TKR/119 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/119/98 zo dňa 14.05.1998 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
 
  V  bode 4. v časti televízne programové služby sa v základnom súbore dopĺňa text: 

„CSFilm, Galaxie sport, Viasat Explorer, Viasat History“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/669: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 755-LO/D-
1520/2006 účastníkovi konania, spoločnosti KATELSTAV, s.r.o.  a zašle mu ho s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK:649-LO/D-1026/2006 zo dňa 18.05.2006  
vo veci predĺženia platnosti licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/43 v meste Prievidza. 
ÚK: VIDEO TV s.r.o., Prievidza 
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 06-15/5.597:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z. posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na terestriálne vysielanie č. T/43, doručenú Rade 
dňa 18.05.2006, vysielateľa:  
 
VIDEO TV s.r.o. 
Hviezdoslavova 3 
971 01 Prievidza 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

prerušuje 
 

správne konanie č. 649-LO/D-1026/2006 vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/43 vysielateľa 
VIDEO TV , s.r.o., Prievidza, na dobu 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V správnom 
konaní bude Rada  pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke, t.j. po doručení aktualizácie 
plánu frekvenčného spektra Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a informácie o 
možnosti užívať frekvenciu 46. kanál Prievidza  na analógové televízne vysielanie po roku 2007.  
 
Podľa § 29 ods. 5 zákona č. 71/1967 pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/670: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o prerušení konania vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/43 na televízne 
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terestriálne vysielanie  v SK č.: 649-LO/D-1026/2006 a  zašle ho účastníkovi konania, spol. VIDEO 
TV, s.r.o., Prievidza. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 758-LO/D-1370/2006 zo dňa 06.07.2006  
vo veci žiadosti o zmenu licencie – predĺženie vysielania v pilotnom projekte  
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 

 
Uznesenie č. 06-15/6.598: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 758-LO/D-1370/2006 zo dňa 06.07.2006 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 účastníka konania: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 m e n í 
 
licenciu č. R/71 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

 
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/99 z 26.11.1999 v znení neskorších zmien sa v čl. IV, bode 2 
text „Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2006“ nahrádza textom „Frekvencia sa prideľuje na 
dobu do: 30.06.2007“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/671: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 758-LO/D-
1370/2006, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 757-LO/D-1508/2006 zo dňa 20.07.2006  
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-15/7.599: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 757–LO/D–1508/2006 oznámenie, doručené 
Rade dňa 20.07.2006, vo veci zmeny údajov z dôvodu zmeny právnych skutočností účastníka konania:  
 
RADIO TWIST, a. s. 
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Šalviová 1 
821 01 Bratislava 3 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne: 
 
Článok  II., bod 1 sa  mení a znie: 
„ II. Právne skutočnosti spoločnosti:  
2/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 
09.06.2006“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/672: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania, spoločnosti RADIO TWIST, a.s., 
Bratislava, rozhodnutie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 756-LO/D-1335/2006 zo dňa 27.06.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z.  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-15/8.600: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z. z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom 
konaní č. 756-LO/D-1335/2006 zo dňa 27.06.2006, posúdila žiadosť o zmenu  registrácie retransmisie 
č. TKR/203, doručenú Rade z dôvodu zmeny územného rozsahu a ponuky programových služieb 
účastníka konania 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Drieňová 34 
821 02 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
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rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/203 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne a znejú: 
 
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa: 
 
1.1 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1043/TT/2001 zo dňa 18.12.2001 

 hlavná stanica – lokalita: Senica, Robotnícka 58 
1.2  registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1149/2001/OŠDNR 

hlavná stanica – lokalita : Komárno, Eötvösa 43 
1.3 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1153/2001/OŠDNR 

 hlavná stanica – lokalita : Šaľa, Pázmaňa 55/26 
1.4 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 681/01-TN/KDS zo dňa 10.12.2001 

 hlavná stanica – lokalita : Prievidza, Bakalarska 2 
1.5  registrácie telekomunikačnej činnosti č. 643/01 – TN/KDS zo dňa 03.01.2002 

hlavná stanica – lokalita : Handlová, Námestie Baníkov 7 
1.6 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1277/2001 – KE/71 zo dňa 16.01.2002 

 hlavná stanica – lokalita : Košice, Zupkova 10 
1.7  registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-886/01 – R zo dňa 29.11.2001 

hlavná stanica  - lokalita : Žiar nad Hronom, SNP 105 
1.8 registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA- 39/2002 zo dňa 14.12.2002 
  hlavná stanica  - lokalita : Ružomberok – Hrbolotová 
1.9 registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-35/2002 zo dňa 14.02.2002 

 hlavná stanica  - lokalita : Ružomberok, A. Bernoláka 6 
1.10 oznámenie Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 03.08.2006 

 hlavná stanica  - lokalita : Brezno, Švermova 7 
 
2. Územný rozsah retransmisie: 
mesto Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza, Bojnice, Handlová, Košice, Žiar nad Hronom, Ružomberok - 
mestská časť Hrboltová, Ružomberok, Brezno 
 
3. Počet prípojok 
 
3.1 Senica   5313 
3.2 Komárno   4359 
3.3 Šaľa   2857 
3.4 Prievidza, Bojnice 8538 
3.5 Handlová   4692 
3.6 Košice   4903 
3.7 Žiar nad Hronom  4610 
3.8 Ružomberok – Hrboltová   100 
3.9 Ružomberok  5617 
3.10 Brezno   3636 
 
Celkový počet prípojok 44652 
 
4. Ponuka programových služieb: 
 
 
4.1 KDS Senica 
 
Základná programová ponuka:  
 
-televízne programové služby : STV1, STV2,TV MARKÍZA, TV SENICA, ORF1, ORF2, ČT2; 
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-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, RÁDIO OKEY, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, ORF1, TV 
SEN, ORF2, VIVA, VIVA2, RTL2, PRO7,VOX, SAT1, SUPER RTL, 3 SAT, ZDF, RTL, 
EURONEWS, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, 
DUNA TV, M2, MUSIC BOX, BLUE HUSTLER, REALITY TV, AXN, HBO, HBO2 VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, 
MOOOBY TV; 
 
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN,OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.2 KDS Komárno 
 
 Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby : STV1, STV2, TV MARKÍZA, INFOKANÁL, TV2, M1, M2, KTV 
(mestská televízia); 
 
- rozhlasové programové služby : SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN,OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, KTV (mestská 
televízia) VIVA, RTL2, PRO7, VOX, SAT1, SUPER RTL, ZDF, RTL, EURONEWS, ORF1, KABEL 
1, RAI UNO, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, 
DUNA TV, M1, M2, MUSIC BOX, 3SAT, VIVA2, RAI DUO, HBO ,HBO2, AXN, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, SPEKTRUM, FILM +, FILM BOX, ÓČKO, 
NAUTIK TV, MOOOBY TV; 
 
- rozhlasové programové služby : SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.3 KDS Šaľa 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby :STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, RTL, M1;   
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RÁDIO, RÁDIO REGINA, RÁDIO LUMEN,OKEY 
RÁDIO, VIVA, RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, RTL2, 
ORF1, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, 
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DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, M1, M2, MUSIC BOX, TV ZOBOR, 
SPEKTRUM, AXN, VIVA2, HBO, HBO2, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE 
SPORT, FILM +, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, MOOOBY TV; 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN,OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.4 KDS Prievidza, Bojnice 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, AVT, 3TV, TV 
PRIEVIDZA, NAUTIK TV, ČT1, ČT2, PRIMA, VIVA, RTL, SUPER RTL, PRO7, SAT1, 
EURONEWS, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, MINIMAX, 
JETIX, RAI UNO, MUSIC BOX, BLUE HUSTLER, SPEKTRUM, AXN, VIASAT EXPLORER, 
VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO, NATIONAL GEOGRAPHIC; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.5 KDS Handlová 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TV HANDLOVÁ, PRO7, 
INFOKANÁL, RTL; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN,OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, VIVA2, 
RTL2, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, VOX, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, 
KINDERKANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, MUSIC 
BOX, BLUE HUSTLER, RAI DUO, SPEKTRUM, AXN, 3 SAT, ARTE, HBO, VIASAT 
HISTORY,VIASAT EXPLORER, GALAXIE SPORT, FILM +, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, 
MOOOBY TV; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.6 KDS Košice 
 
Základná programová ponuka: 
 
-televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, PRO7, M1, TELEPRIOR, TV 
NAŠA; 
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-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, VIVA2, 
RTL2, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, VOX, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, 
VOX, KINDERKANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, M1, 
TELEPRIOR, M2, MUSIC BOX, SPEKTRUM, AXN, 3 SAT, HBO, HBO2, VIASAT EXPLORER, 
VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO,  NAUTIK TV, MOOOBY 
TV; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.7 KDS Žiar nad Hronom 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, INFOKANÁL - AVT; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, RTL2, 
PRO7, RTL, SAT1, KINDERKANAL, EURONEWS, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, 
INFOKANÁL – AVT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, MUSIC BOX, 
BLUE HUSTLER, SPEKTRUM, AXN, 3 SAT, HBO, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, 
GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, MOOOBY TV; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.8 KDS Ružomberok – mestská časť Hrboltová 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, RTL2, 
RTL, SAT1, 3SAT, VOX, KABEL1, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, DICOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, PRO7, SUPER RTL; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: - 
  
 
4.9 KDS Ružomberok 
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Základná programová ponuka 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, ČT1, JOJ, 3SAT; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN,OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, SUPER 
RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, RAI UNO, 3 SAT, VOX, M2, KABEL1, TV5, 
HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, MUSIC BOX, 
BLUE HUSTLER, SPEKTRUM, AXN, RTL2, ARTE, VIVA2, HBO, VIASAT EXPLORER, 
VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, MOOOBY 
TV; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, OKEY RÁDIO, VIVA, 
RÁDIO EXPRES; 
 
4.10 KDS Brezno 
 
Základná programová ponuka 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ,RTL 2, PRO 7; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO_FM; 
OKEY RÁDIO, RÁDIO EXPRES; 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, VIVA, 
PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, HALLMARK, EUROSPORT, JETIX, MUSIC BOX, 
SPEKTRUM, AXN, RTL2, VIVA2, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE 
SPORT, FILM+, FILM BOX, MINIMAX, ZONE REALITY; 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO_FM; 
OKEY RÁDIO, RÁDIO EXPRES; 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/673: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/203/2002 v správnom konaní č. 756-LO/D-1335/2006 zo dňa 27.06.2006, zašle ho účastníkovi 
konania, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 771-LO/D-1397/2006 zo dňa 06.07.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej 
telekomunikačnej siete UMTS a GSM 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
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Uznesenie č. 06-15/9.601: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 
4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 771-LO/D-
1397/2006, začatom dňa 06.07.2006 vo veci žiadosti o registráciu prostredníctvom verejnej mobilnej 
elektronickej komunikačnej siete UMTS a GSM, účastníka konania 
 
T-Mobile Slovensko, a.s. 
Vajnorská 100/A 
831 03 Bratislava 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 06.07.2006 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 
Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/261 

  
za nasledujúcich podmienok: 
  

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: v zmysle oznámenia o zámere začať 
poskytovať siete, služby alebo siete a služby podľa ustanovenia § 14 zákona č. 610/2003 Z. z. 
o elektronických komunikáciách zo dňa 03.07.2006. 

 - hlavná stanica Bratislava, Vajnorská 100/A 
  

2. územný rozsah vysielania: oblasti SR, ktoré sú pokryté signálom elektronickej komunikačnej 
siete UMTS a GSM spoločnosti T-Mobile, Slovensko, a.s., Bratislava. 

 
3. počet prípojok: 1.000.000 
 
4. ponuka programových služieb:  

  
Základná programová ponuka: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV A, Moooby 
TV, MUSIC BOX 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio EXPRES, FUN RADIO, 
rádio OKEY, VIVA, Rádio Lumen, Jemné melódie, Rádio Sity 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/674: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 771-LO/D-1397/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní 
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov 
        MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-15/10.602: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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006 s účastníkmi konania: 
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RM PROGRES, s.r.o. 
013 16 Fačkov 
 
a 
 
MEDIA ASSET, a.s. 
Sokolovská 304 
190 00 Praha 9 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/80, spoločnosti RM 
PROGRES, s.r.o., Fačkov a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
prerušuje 

 
správne konanie č. 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006 vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas 
s prevodom podielu na základnom imaní na dobu 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
a zároveň vyzýva ÚK, aby v tejto lehote predložil čestné vyhlásenie, že spoločnosť MEDIA ASSET, 
a.s. nie je majetkovo a ani personálne prepojená so žiadnym vysielateľom v Slovenskej republike. 
 
Úloha č. 06-15/675: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 776-LO/D-
1609/2006 zo dňa 10.08.2006  a zašle ho účastníkom konania spoločnosti RM PROGRES, s.r.o., 
Fačkov a spoločnosti MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 778-LO/D-1439/2006 zo dňa 11.07.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 06-15/11.603: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému, 
v správnom konaní č. 778-LO/D-1439/2006  zo dňa 11.07.2006, účastníka konania: 
 
Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. 
Antona Bernoláka 1 
034 01 Ružomberok 
  
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 podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
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spoločnosti Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. Antona Bernoláka 1, Ružomberok 
 

 
licenciu č. T/ 189 

na televízne vysielanie  
  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 

„I. 
 

(1)   Názov programovej služby: Mestská televízia Ružomberok / MTR / 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4)  Územný rozsah vysielania: mesto Ružomberok 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 394/L, zo dňa 01.06.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel : Sa, vložka číslo: 394/L, zo dňa 
01.06.2006 

    III. 
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 11.07.2006 (č. podania 1439/2006):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  77 % 
     2. Programy : min 23 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 50 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  25 % 
3. Dokumentárne programy:  12,5 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné  programy: 12,5 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

  
(2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % 
(3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: min 20 % 
(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  

(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
nevzťahuje sa 

(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  nevysiela 
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(7) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 

(8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade 
- DVD. 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Ružomberok.  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/203 zo dňa 
12.03.2002. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/676: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 778-LO/D-1439/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Kultúrny dom Andreja Hlinku 
a.s., Ružomberok. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 645-LO/D-1066/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Roman Papšo Computer Mix, Istebné 
 
Uznesenie č. 06-15/12.604: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) 
postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 645-LO/D-1066/2006 zo dňa 
09.05.2006 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v obci Istebné,  žiadateľa 
 
Roman Papšo Computer Mix 
Istebné 147 
027 53 Istebné 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/260 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie splnenia oznamovacej 

povinnosti   zo dňa 28.02.2006, vydané TÚ SR 
Hlavná stanica: Istebné č. 147     

 2. Územný rozsah retransmisie:  Istebné 
3.  Počet  prípojok: 226           
4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
     televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, NAUTIK TV, TV 

Patriot, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Kinder Kanál 
  rozhlasové programové služby:          Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín 

         rozšírený súbor:  -     
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/677: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 645-LO/D-1066/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 559-LO/D-708/2006 zo dňa 21.03.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: REMONT plus, s.r.o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č. 06-15/13.605: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) 
postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 559-LO/D-708/2006 zo dňa 
21.03.2006 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v obci Vinica,  žiadateľa: 
 
REMONT plus, s.r.o. 
Mierová 1 
990 01 Veľký Krtíš 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/259 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie splnenia oznamovacej 

povinnosti   zo dňa 06.03.2006, vydané TÚ SR 
Hlavná stanica: Vinica, Školská č. 405     

 2. Územný rozsah retransmisie:  Vinica 
3.  Počet  prípojok:         185           
4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
      televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, NAUTIK TV,  

MUSIC BOX, ČT1, ČT 2, Kinder Kanál, MTV 1, 
MTV 2,  ČT 1, ČT 2, Kinder Kanál, ÓČKO 

  rozhlasové programové služby:         Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina, FUN Rádio, Rádio OKEY, 
VIVA 

         rozšírený súbor:  -     
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-15/678: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 645-LO/D-1066/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania ( Remont plus, s.r.o..)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: č. 782-LO/D-1675/2006  zo dňa 24.08.2006 
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vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/106 
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Drieňová 34, 821 02  Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-15/14.606: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
v správnom konaní č. 782-LO/D-1675/2006 zo dňa 24.08.2006 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie 
retransmisie č. TKR/106 účastníka konania: 

 
SLOVCABLE , s.r.o. 
Drieňová  34 
821 02 Bratislava  
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/1096  spoločnosti SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/679: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/106 v SK: 782-
LO/D-1675/2006 zo dňa 24.08.2006 a  zašle ho účastníkovi konania (SLOVCABLE, s.r.o., 
Bratislava).  
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 784-LO/D-1541/2006  zo dňa 27.07.2006 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/215 z dôvodu zmeny počtu prípojok a 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb. 
ÚK: S-Team, s.r.o., Moyzesova 24, 040 01 Košice  
 
Uznesenie č. 06-15/15.607: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm b/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z., o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z. “ ) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 784-LO/D-1541/2006 zo dňa 27.6.2006, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie č. TKR/215 z dôvodu zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky 
televíznych a rozhlasových  programových služieb prevádzkovateľa retransmisie: 
 
S-Team, s.r.o. 
Moyzesova 24 
040 01 Košice 

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

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

m e n í 
 

registráciu retransmisie  č. TKR/215 takto :  
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/215 zo dňa 14.01.2003 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia a znejú takto: 
 
Bod 1. s názvom Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení takto:  
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa: 
Licencie na zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siate a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej 
služby prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým distribučným 
systémom MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) č. 4880/2001 vydanej TÚ SR dňa 
06.05.2002:  
-   pridelené frekvencie :        2520-2670 MHz (do 31.12.2007) 
                                               2500-2520 MHz (do 31.12.2004) 
                                               2670-2690 MHz (do 31.12.2004) 
-   umiestnenie – lokalita:      silo dodrvovania na kóte Košice-Bankov 
-   súradnice:                          21E1349, 48N4428 
-   max. výška stredu antény: 54m 
-  polarizácia:                          vertikálna 
-  max. vyžiarený výkon ERP (W): 7,76/ kanál 
-  potlačenie výkonu v azimute: 190-200 na 0,1 W 
-  počet kanálov:                      18    
 
Bod 3. s názvom Počet prípojok sa mení takto :  
 
„3. Počet prípojok ( účastníkov ):  2 000“ 
 
Bod  4. s názvom Ponuka programových služieb sa v časti televíznych  a rozhlasových programových 
služieb  mení takto : 
 
„4. Ponuka programových služieb : 
 
Základný súbor :  
 
Televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music  
                                                      Box, ČT1, ČT2, Galaxie Sport, TV 2, RTL  Club,   
                                                        Jetix,   Reality TV, PRO 7, Hallmark, Eurosport  
                                                        CZ,   AXN,   Romantica 2,    Discovery    Channel,  
                                                        Animal Planet, CNN International, Spektrum, Cs  
                                                        Film, Viasat Explorer, Viasat History, National  
                                                        Geographic, Film+, TV NOE, MTV Europe, Film  
                                                        Box.“ 
 
Rozhlasové programové služby :    Rádio Slovensko : Slovenský Rozhlas,   Rádio   
                                                        Devín,   Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria;   
                                                        FUN RADIO, VIVA, Rádio  Expres,  
                                                        Rádio OKEY, Rádio HEY, Rádio 7, ČRo1, ČRo2,  
                                                        Rádio Praha, Rádio Vltava, Český rozhlas- 
                                                        Region, Proglas, ČRo Feed.“ 
Rozšírený súbor :                            -  “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-15/680: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania (S-Team, Košice) písomné 
rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/215 v správnom konaní č. 784-LO/D-1541/2006, 
zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 780-LO/D-1438/2006 zo dňa 11.07.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii z dôvodu zmeny právnych skutočností – zmena konateľa   
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Nám. SNP č.1, 958 01 Partizánske 
 
Uznesenie č. 06-15/16.608: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č.780-LO/D-1438/2006 zo dňa 11.07.2006 posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. R/62 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
SPINOZA, s.r.o. 
Námestie SNP č. 1 
958 01 Partizánske 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny konateľa a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

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

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

na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka 
číslo: 15795/N, zoznam výpisov č.: KD 1885/06, zo dňa 23.06.2006 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  
      podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 15795/N, zoznam   
      výpisov č.: KD 1885/06, zo dňa 23.06.2006“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/681: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 780-LO/D-
1438/2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske, a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 727-LO/D-1285/2006 zo dňa 22.06.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
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ÚK: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 06-15/17.609: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 727-LO/D-
1285/2006, začatom dňa 22.06.2006 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom 
distribučnom systéme – technológiou IP TV - účastníka konania: 
 
IMAFEX, spol. s r.o. 
Bernolákova 5 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 22.06.2006 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 

Z. z. 
 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/262 
  

za nasledujúcich podmienok: 
  
1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: v zmysle oznámenia o zámere začať 
poskytovať siete, služby alebo siete a služby podľa ustanovenia § 14 zákona č. 610/2003 Z. z. 
o elektronických komunikáciách zo dňa 22.06.2006, podacie číslo 5114,TÚ SR . 
- hlavná stanica Liptovský Mikuláš, Bernolákova 5 

  
 2.  územný rozsah vysielania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok 
  
3. počet prípojok: 2500 
 
4. ponuka programových služieb:  

  
Základná programová ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3 
rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN RADIO, VIVA, 
     rádio OKEY  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/682: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 727-LO/D-1285/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš) 
a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 54/2006/TV o monitorovaní TV Markíza 
(monitorovaný program Televízne noviny zo dňa 19.6.2006) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-15/18.610: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 54/206/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza začína správne konanie 
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voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) 
zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku Vydierajú študentov v programe 
Televízne noviny zo dňa 19.06.2006, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/683: 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: 19.09.2006          Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1175/109-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Čierny Peter zo dňa 9.5.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1175/109-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-15/19.611: 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 podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 1175/109-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N spol. s r.o., vo 
veci možného porušenia § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
povinnosti zabezpečiť používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom 
jazyku pri vysielaní programu Čierny Peter dňa 9.5.2006 o cca 21:30 hod.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/684: 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: 19.09.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-15/685: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1192/105-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1192/105-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-15/20.612: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1192/105-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-15/686: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.58/2006/TV o monitorovaní vysielania STV 
(monitorovaný deň: MS vo futbale 2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-15/21.613: 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 /2006/TV o monitorovaní Slovenskej 
televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 9., 10., 11., 12., 23., 24., 25., 26., 
27.06.2006, 4., 5., 8. a 9.7.2006 vysielateľa na základe zákona Slovenskej televízie,  nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.57/2006/TV o monitorovaní vysielania TV REDUTA 
(monitorovaný deň: 22.6.2006) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sp. N. Ves    číslo licencie: T/138 
 
Uznesenie č. 06-15/22.614: 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. 57/2006/TV o monitorovaní televíznej 
programovej služby TV REDUTA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 22.06.2006 
vysielateľa BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sp. N. Ves, s licenciou č. T/138  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/687: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (BIC Spišská Nová Ves) uznesenie Rady. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.9/2006/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HEY 
(monitorované dni: 3. a 4. 4. 2006) 
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 06-15/23.615: 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. 9/2006/Ro z monitorovania Rádia HEY 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 03. a 04.04.2006 vysielateľa GES Slovakia, s.r.o., 
Jelšová 11, 831 01 Bratislava, s licenciou č. R/88  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/688: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (GES Slovakia, s.r.o., Bratislava) 
uznesenie Rady. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
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K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1193/107-2006       sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Lovci zo dňa  4.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1193/107-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-15/24.616: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1193/107-2006, vedenú voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/689: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1567/139-2006       sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy zo dňa  29.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1567/139-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-15/25.617: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1567/139-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/690: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.1500/131-2006, 1538/133-2006 a 1545/138-2006  sťažovateľ: právnické osoby 
(na vysielanie programu Posledné pokušenie Krista z dňa 22.4.2006) 
Správa o šetrení sťažností č.1500/131-2006,1538/133-2006 a 1545/138-2006 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-15/26.618: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti 
evidované pod č. 1500/131-2006, 1538/133-2006 a 1545/138-2006, vedené voči Slovenskej televízii - 
vysielateľovi na základe zákona a uznala ich v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľné.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/691: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1084/95-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu K-FUN z dní 22.9.,29.9.,8.10.,15.10.,3.11.2005, 12.4.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1084/95-2006 smerujúcej proti vysielaniu FUN Radia 
Vysielateľ: Radio, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 06-15/27.619: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1084/95-2006, vedenú voči vysielateľovi RADIO a.s. a uznala sťažnosť v zmysle § 
14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/692: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 561-PgO/O-971/2006 zo dňa 21.03.2006 
Doplnenie: Správa č. 26/06/TV o monitorovaní vysielania UPC Info 
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie / 22.2., 23.2.2006) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/76 
 
Uznesenie č. 06-15/28.620: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 561-PgO/O-971/2006 vedené voči vysielateľovi UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/693: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania.
T: 05.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 564-PgO/O-975/2006 zo dňa 21.03.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 336/27-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
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(monitorovaný program/deň: Videonoviny / 27.01.2006) 
ÚK: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza      číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 06-15/29.621: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 564-PgO/O-975/2006 VIDEO TV, s.r.o.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť v príspevku Spravodajská bodka odvysielanom 
v programe Videonoviny dňa 27.1.2006, 
 

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.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/694: 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: 05.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-15/695: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 19.09.2006          Z: PgO 
 
30/Rôzne 
 
1/ Správa o šetrení sťažnosti č. 1159/104-2006 smerujúcej proti STV, TV Markíza a TV JOJ 
 
Uznesenie č. 06-15/30.622: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1159/104-2006, vedenú voči vysielateľom MAC TV s.r.o., Bratislava, MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné a Slovenská televízia a uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa programov Volebná aréna (STV), Sito, Na telo, Teleráno (TV 
Markíza) a Sedmička (JOJ) za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/696: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 13.09.2006          Z: PgO 
 
2/ Príloha k Nariadeniu č. 12/2004 - aktualizácia spôsobu výberu správnych poplatkov v zmysle 
zákona č. 145/1995 Z. z., položka sadzobníka 13 
 
Rada berie na vedomie túto prílohu k nariadeniu č. 12/2004.  
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3/ Oprava rozhodnutia č. T/188/2006 zo dňa 04.07.2006 
 
Uznesenie č. 06-15/30.623: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému/satelitu, 
v správnom konaní č. 726-LO/D-1275/2006 zo dňa 21.06.2006, účastníka konania: 
 
CE MEDIA s.r.o. 
Staničná 8 
949 01 Nitra 
  
 
na základe ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov opravuje tieto chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti písomného vyhotovenia 
rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/188/2006 zo dňa 04.07.2006. 
Údaje v rozhodnutí č. T/188/2006 zo dňa 04.07.2006 sa menia a v úplnom znení znejú takto: 

 
 

„I. 
 

(1)  Názov programovej služby: CE TV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: západné Slovensko 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
(3) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 
18304/N, oddiel Sro, zo dňa 28.06.2006 

(4) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 18304/N, oddiel Sro, zo dňa 28.06.2006   

 
    III. 

 
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 21.06.2006 (č. podania 1275/2006):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  35 % 
     2. Programy : min 65 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 26 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 11 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  29 % 
3. Dokumentárne programy:  11 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 23 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
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7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 
 

2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
 
3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min 25 % 
 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: v zmysle 
ustanovení § 23 a 25 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : v 
zmysle ustanovenia § 21 ods. 5 zákona č. 308/2001 Z. z. (Jednotný systém označovania programov) 
 
6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  CE TEXT 
 
7) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
 
8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- DVD v zodpovedajúcej kvalite 

  
IV. 

 
Programová služba je vysielaná prostredníctvom: 

1. KDS spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/9, 
2. satelitu THOR III, spoločnosti Telenor Slovakia s.r.o. (Telenor Satellite Services 

Group) 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/697: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví opravu rozhodnutia č. T/188/2006 a zašle ho ÚK (CE MEDIA, s.r.o., 
Nitra). 
T: ihneď          Z: LO 
 
4/ Určenie platobných podmienok riaditeľa Kancelárie RVR  
 
Uznesenie č. 06-15/30.623: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 určuje 
platové podmienky riaditeľa Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 01.09.2006. 
Predseda Rady zabezpečí vystavenie rozhodnutia o plate pre riaditeľa Kancelárie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-15/698: Kancelária Rady zabezpečí vypracovanie rozhodnutia o plate riaditeľovi 
Kancelárie Rady v zmysle schváleného uznesenia.  
T: ihneď          Z: OEV 
 
 
 
V Bratislave, 05.09.2006 
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Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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