
Zápisnica č. 19/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 06. 11. 2006 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu a  07. 11. 2006 o 9:30 hod. 
v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
6. novembra 2006 o 9:30 hod. 
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1. Žiadateľ: Radio ON s.r.o., Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
 vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava 
ÚP: 9.30 hod.          

 
1.2. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
SK:  845-LO/O-R15/2006 
        846-LO/O-R16/2006 
        850-LO/O-R20/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,3 MHz Levoča, 93,1 MHz Martin, 99,8 MHz Topoľčany 
ÚP: 9.50 hod.          
 
1.3. Žiadateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE, s.r.o., Nová Bošáca 
SK: 842-LO/O-R12/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚP: 10.10 hod.           
  
1.4. Žiadateľ: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       843-LO/O-R13/2006 
       851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava, 105,4 MHz Banská Bystrica, 103,2 MHz Košice 
ÚP: 10.30 hod.         
 
1.5. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
 vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava 
ÚP: 10.50 hod.          
   
1.6. Žiadateľ: AQUAPARK, s.r.o., Poprad 
SK: 848-LO/O-R18/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,2 MHz Poprad 
ÚP: 11.10 hod.          
   
1.7. Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava 
SK: 844-LO/O-R14/2006 
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847-LO/O-R17/2006 
849-LO/O-R19/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 107,1 MHz Levice, 94,0 MHz  Nitra, 89,2 MHz Ružomberok 
ÚP: 11.30 hod.          
   
1.8. Žiadateľ: HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       843-LO/O-R13/2006 
       851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava, 105,4 MHz Banská Bystrica, 103,2 MHz Košice 
ÚP: 11.50 hod.         
    
1.9.  Žiadateľ: EPSILON, s.r.o., Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava  
ÚP: 12.10 hod.  
   
1.10. Žiadateľ: ČH HORNETS, s.r.o., Košice 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       843-LO/O-R13/2006 
       851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava, 105,4 MHz Banská Bystrica, 103,2 MHz Košice 
ÚP: 13.30 hod.     
 
1.11. Žiadateľ: BBC RADIOCOM (SLOVAKIA), s.r.o., Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava  
ÚP: 13.50 hod.    
 
1.12. Žiadateľ: REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       843-LO/O-R13/2006 
       851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava, 105,4 MHz Banská Bystrica, 103,2 MHz Košice 
ÚP: 14.10 hod.    
 
1.13. Žiadateľ: Turist servis, s.r.o., Poprad 
SK: 848-LO/O-R18/2006 
       843-LO/O-R13/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,2 MHz Poprad, 105,4 MHz Banská Bystrica 
ÚP: 14.30 hod.    
  
1.14. Žiadateľ: N-RADIO spol. s r.o., Nitra 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava 
Účastník konania vzal svoje podanie späť. 
 
1.15. Žiadateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava  
ÚP: 15.10 hod.    
  
1.16. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
       843-LO/O-R13/2006 
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       851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Bratislava, 105,4 MHz Banská Bystrica, 103,2 MHz Košice 
ÚP: 15.30 hod.    
 
1.17. Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava 
SK: 841-LO/O-R11/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,8 MHz Bratislava 
ÚP: 15.50 hod.    
 
1.18. Žiadateľ: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
SK: 852-LO/O-T09/2006 
 vo veci pridelenia kanála: 44 Košice, Prešov  
ÚP: 16.10 hod.     

 
************* 

 
7. novembra 2006 o 9:30 hod. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie   
SK: 841-LO/O-R11/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,8 MHz Bratislava 
ÚK: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., 
Poprad, Radio ON s.r.o., Bratislava, EPSILON, s.r.o., Bratislava, Marián Dokupil – Doko Media, 
Dubnica nad Váhom, Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica, SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava, 
BBC RADIOCOM (SLOVAKIA), s.r.o., Bratislava, REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava, ČH 
HORNETS s.r.o., Košice 
 
3/ Výberové konanie   
SK: 842-LO/O-R12/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 90,4 MHz  Bánovce nad Bebravou 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE, s.r.o., Nová Bošáca 
 
4/ Výberové konanie 
SK: 843-LO/O-R13/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica 
ÚK: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., 
Poprad, Turist servis, s.r.o., Poprad, REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., 
Košice 
 
5/ Výberové konanie 
SK: 844-LO/O-R14/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 107,1 MHz Levice 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
6/ Výberové konanie   
SK: 845-LO/O-R15/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 95,3 MHz Levoča 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
7/ Výberové konanie   
SK: 846-LO/O-R16/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,1 MHz Martin 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
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8/ Výberové konanie   
SK: 847-LO/O-R17/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 94,0 MHz Nitra 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
8/ Výberové konanie   
SK: 848-LO/O-R18/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,2 MHz Poprad 
ÚK: AQUAPARK, s.r.o., Poprad, Turist servis, s.r.o., Poprad 
 
10/ Výberové konanie   
SK: 849-LO/O-R19/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Ružomberok 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
11/ Výberové konanie   
SK: 850-LO/O-R20/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Topoľčany 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
12/ Výberové konanie   
SK: 851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 103,2 MHz Košice 
ÚK: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., 
Poprad, REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice 
 
13/ Výberové konanie 
SK: 852-LO/O-T09/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál Košice, Prešov 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
14/ SK: 824-LO/D-1930/2006 zo dňa 09.10.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta  
ÚP: 10.00 hod.
 
15/ SK: 686-LO/D-1056/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod.
   
16/ SK: 690-LO/D-1047/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20
  
17/ SK: 689-LO/D-1052/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 
 
18/ SK: 827-LO/D-1851/2006 zo dňa 26.09.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu z dôvodu zmeny programovej 
skladby 
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ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
19/ SK: 825-LO/D-1811/2006 zo dňa 20.09.2006   
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. - zmena podielu 
programových typov  
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
20/ Šetrenie sťažnosti č. 1784/162-2006 zo dňa 14.09.2006 
vo veci vo veci reklamy v maďarskom jazyku na programe Hallmark v KDS spoločnosti UPC 
Sťažnosť smeruje proti: UPC  
  
21/ SK: 783-LO/D-1448/2006 zo dňa 12.07.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS z vysielačov Rajec a Ráztoka  
ÚK: Asnet, s.r.o., Žilina 
 
22/ SK: 837-LO/D-1844/2006 zo dňa 12.07.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/174 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny – zvýšenia 
územného rozsahu vysielania  
ÚK: NTVS, s.r.o Nové Mesto nad Váhom 
 
23/ SK: 797-LO/D-1753/2006 zo dňa 08.09.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/79  z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania  
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
         
24/ SK: 822-LO/D-1839/2006 zo dňa 25.09.2006 
vo veci žiadosti o  zmenu registráciu retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb a počtu prípojok  
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom  
 
25/ Oznámenie o zániku licencie č. T/171 na vysielanie televíznej programovej služby TV-DCA 
z dôvodu porušenia § 53 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.  pretože nezačal vysielať v lehote 360 dní odo 
dňa  nadobudnutia právoplatnosti licencie 
ÚK: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom   
 
26/ SK: 819-LO/D-1912/2006 zo dňa 04.10.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podiel – návrh na 
zastavenie konania  
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
 
27/ SK: 853-LO/D-1798/2006 zo dňa 18.09.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. – zmena podielov 
programových typov 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
28/ Informácia o možnom porušení  §53  písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. a o možnom porušení §54 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: TV Focus s.r.o., Bratislava 
29/ Sťažnosť č. 1470/145-2006  proti ELEKTRO CENTRUM, spol. s r.o. 
Predmet sťažnosti: možné nesplnenie povinnosti podľa § 16 písm. p) zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu nesplnenia povinnosti zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti 
do obchodného registra v zákonnej lehote a možné porušenie iných povinností vysielateľa 
Sťažovateľ: Ing. Ľuboš  Lackovič, Považská Bystrica  
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM, spol. s r.o. 
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30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2006/Ro o monitorovaní Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko 
(monitorovaný deň: 22.8.2006) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1756/154-2006      
(na vysielanie programu  Podlé zbrane v  televízii JOJ  zo dňa 2.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1756/154-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie:  T/39 
 
32/ Šetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1568/140-2006 a sťažnosť č. 1599/144-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa  2.8.2006)  
Správa o šetrení sťažností č. 1568/140-2006 a č. 1599/144-2006 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
33/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1764/155-2006      
(na vysielanie programu  Šport  v  televízii JOJ  zo dňa 8.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1764/155-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie:  T/39 
 
34/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1765/156-2006      
(na vysielanie programu  Atómový vlak v  televízii JOJ  zo dňa 5.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1765/156-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie:  T/39 
 
35/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1846/164-2006      
(na vysielanie programu Šport v televízii TA3 z dňa 24.9. a 25.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1846/164-2006 smerujúcej proti vysielaniu TA3  
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.     číslo licencie: T/125 
 
36/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1942/178-2006      
(na vysielanie programu Videonoviny v Televízii Prievidza zo dňa  6.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1942/178-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prievidza 
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza    číslo licencie: T/43 
       
37/ Kontrolný monitoring 
Správa č.65/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(monitorovaný deň: 20.9.2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
38/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(monitorovaný deň: 27.3.2006, program Reportéri, reportáž Antijastrab) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
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39/ Kontrolný monitoring 
Správa č.70/06/Ro o monitorovaní vysielania TV Ľubica 
(monitorovaný deň:21.9.2006 a 28.9.2006) 
Vysielateľ: Ing. Jozef Maslík-ELTRON    číslo licencie: T/146 
 
40/ Kontrolný monitoring 
Správa č.69/2006/TV  o monitorovaní vysielania TV Senica  a TV Skalica 
(monitorované dni: 7.9.2006 a  13.9.2006) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                   číslo licencie: T/33 
 
41/ Kontrolný monitoring 
Správa č.68/2006/TV  o o monitorovaní vysielania  Devínskonovoveskej televízie 
(monitorované dni: 11.8. a 18.9.2006) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o                   číslo licencie:T/112 
 
42/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 14/2006/Ro  o monitorovaní vysielania  Rádio GO DeeJay 
(monitorované dni:18. – 21.8.2006) 
Vysielateľ: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom               číslo licencie: R/89 
 
43/ Sťažnosť č.1768/157-2006      
(na vysielanie programu CLEVER! zo dňa 11.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1768/157-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
44/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1597/142-2006      
(na vysielanie programu Zvláštne dni z dňa 05.08.2006 a Najväčšie kriminálne prípady Slovenska)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1597/142-2006 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
45/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1419/118-2006      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 3.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1419/118-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
46/ SK č.: 671-PgO/O-1371/2006 zo dňa 23.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 638/58-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / 25.2.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41  
  
47/ SK č.: 662-PgO/O-1332/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 41/2006/TV o monitorovaní vysielania MsTV Modava-Szepsi VTV, STUDIO 
7S 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: celodenné vysielanie / 13. a  20.3.2006) 
ÚK: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie:  T/131 
  
48/ SK č.: 663-PgO/O-1333/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 41/2006/TV o monitorovaní vysielania MsTV Modava-Szepsi VTV, STUDIO 
7S 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Videotext / 20.3.2006) 
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ÚK: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie:  T/131 
  
49/ SK č.: 661-PgO/O-1331/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN RADIO 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: K-FUN / 5.4.2006) 
ÚK: RADIO a.s., Bratislava      číslo licencie:  R/71 
 
50/ SK č.: 667-PgO/O-1337/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 533/44-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vo víre politiky / 23.2.2006) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie:  T/160 
 
51/ SK č.: 668-PgO/O-1338/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 575/50-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 26.2.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                číslo licencie:  T/39 
 
52/ SK č.: 666-PgO/O-1336/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 631/54-2006, 636/57-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení 2 / 3.3.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                číslo licencie:  T/39 
 
53/ SK č.: 669-PgO/O-1339/2006 zo dňa 23.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 638/58-2006  
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vilomeniny / 22.1.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41  
  
54/ Rôzne 
  
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
  
1/ KREATIV GA spol. s r.o., Galanta       10.00 hod. 
2/ TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, Ragtime, spol. s r.o., Bratislava, A.W.G. spol. s r.o., 
    Bratislava         10.20 hod. 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 827 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-19/1.735: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie   
SK: 841-LO/O-R11/2006 
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vo veci pridelenia frekvencie 93,8 MHz Bratislava 
ÚK: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., 
Poprad, Radio ON s.r.o., Bratislava, N-RADIO spol. s r.o., Nitra, EPSILON, s.r.o., Bratislava, Marián 
Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom, Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica, SITY 
MEDIA, s.r.o., Bratislava, BBC RADIOCOM (SLOVAKIA), s.r.o., Bratislava, REPORT MEDIA, 
s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 06-19/2.736: 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. 841-LO/O-
R11/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkov konania: 

 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
ČH HORNETS, s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
SITY MEDIA, s.r.o. 
Popradská 7 
821 06 Bratislava 
 
MUSIC radio, s.r.o. 
Grösslingova 23 
811 09 Bratislava 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
HEAVY SOFT, spol. s r.o. 
Tomášikova 2502/20 
058 01 Poprad 
 
REPORT MEDIA, s.r.o. 
Kukuričná 17 
831 03  Bratislava 
 
Radio ON s.r.o. 
Kopčianska 63 
851 01 Bratislava 
 
EPSILON, s.r.o. 
Mošovského 21 
811 03 Bratislava 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
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BBC RADIOCOM (SLOVAKIA), s.r.o. 
Benediktiho 5 
811 05 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 93,8 MHz Bratislava 

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

I. mení 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: 

Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 sa mení a dopĺňa takto: 

 

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

 „93,8 MHz Bratislava“ 

 

2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 

 „ Frekvencia:   93,8 MHz Bratislava 

           Lokalita:    Bratislava 

                Frekvenčný list:  č. j. 4773/10/2006 zo dňa 02.11.2006, 

 

II. zamieta 

podľa § 49 ods. 2  písm. b), c)  a d) 

 

žiadosti účastníkov konania : ČH HORNETS, s.r.o., SITY MEDIA, s.r.o., MUSIC radio, s.r.o., 
Slovenský rozhlas, HEAVY SOFT, spol. s r.o., REPORT MEDIA, s.r.o., Radio ON s.r.o., EPSILON, 
s.r.o., Marián Dokupil – Doko Media, BBC RADIOCOM (SLOVAKIA), s.r.o. 
 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka 
konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/828: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 841-LO/O-R11/2006  
a spoločnosť Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  vyzve aj na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
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K bodu 3/ 
Výberové konanie   
SK: 842-LO/O-R12/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 90,4 MHz  Bánovce nad Bebravou 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE, s.r.o., Nová Bošáca 
 
Uznesenie č. 06-19/3.737: 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. 842-LO/O-
R12/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. 
Nová Bošáca 502 
913 08 Nová Bošáca 
 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
   

udeľuje 
 

spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca 502, 913 08 Nová Bošáca 
 

licenciu č. R/95 
 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: WOW 
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 rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk  
6. Pridelená frekvencia: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 

 
II. 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
04.10.2006, Oddiel: Sro, vložka číslo 15972/R 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 04.10.2006, Oddiel: Sro, vložka číslo 
15972/R 

 
III. 
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Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
18.10.2006 (č.d.p. 1980/2006  ): 

1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min. 0,5 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 12,5 % 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 3,1 % 

IV. 
 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče mp3 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
2.1.  Frekvencia:    90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 

Lokalita:                             Bánovce nad Bebravou  
Frekvenčný list:                Č.j.: 4561/10/2006 zo dňa 09.10.2006 

3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    nie 
Alternatívne frekvencie AF      nie 
Typ programu PTY      - 
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            _WOW!_ 
Číslo programu PIN      nie 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/829: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie, zašle ho účastníkovi konania (MEDIAPOLIS HC TRADE) v SK č. 
842-LO/O-R12/2006  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie 
SK: 843-LO/O-R13/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica 
ÚK: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., 
Poprad, Turist servis, s.r.o., Poprad, REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., 
Košice 
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Uznesenie č. 06-19/4.738: 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. 843-LO/O-
R13/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkov konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 
MUSIC radio, s.r.o. 
Grösslingova 23 
811 09 Bratislava 
 
HEAVY SOFT, spol. s r.o. 
Tomášikova 2502/20 
058 01 Poprad 
 
REPORT MEDIA, s.r.o. 
Kukuričná 17 
831 03  Bratislava 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
TURIST SERVIS, s.r.o. 
Nám. sv. Egídia 43/86 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 

I. prideľuje frekvenciu 105,4 MHz Banská Bystrica 

účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15 
 
Slovenský rozhlas bude predmetnú frekvenciu využívať na vysielanie programového okruhu Sro 4 – 
Rádio Regina. 

 
Podľa ustanovenia § 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 oznámi Rade. 
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Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať 
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom 
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania: 

MUSIC RADIO s.r.o., Bratislava; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad; REPORT MEDIA, s.r.o., 
Bratislava; ČH HORNETS , s.r.o., Košice; TURIST SERVIS, s.r.o., Poprad. 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka 
konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/830:  
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví písomné 
rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 843-LO/O-R13/2006. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie 
SK: 844-LO/O-R14/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 107,1 MHz Levice 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-19/5.739: 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. 844-LO/O-
R14/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania 

 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 107,1 MHz Levice 

 

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

 
mení 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text: 
    „107,1 MHz Levice“ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
„Frekvencia: 107,1 MHz Levice 
  Lokalita: Levice 
  Frekvenčný list: Č.j.: 4558/10/2006 “   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/831: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 844-LO/O-R14/2006  
a spoločnosť Rádio a.s., Bratislava  vyzve aj na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie   
SK: 845-LO/O-R15/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 95,3 MHz Levoča 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 

 
Uznesenie č. 06-19/6.740: 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. 845-LO/O-
R15/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi 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 vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 95,3 MHz Levoča 
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a dopĺňa takto: 
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2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„95,3 MHz Levoča“ 

 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,3 MHz Levoča 
    Lokalita: Levoča 
    Frekvenčný list: Č.j.: 4555/10/2006 zo dňa 09.10.2006“   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/832: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 844-LO/O-R14/2006  
a spoločnosť Rádio a.s., Bratislava  vyzve aj na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie   
SK: 846-LO/O-R16/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,1 MHz Martin 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-19/7.741: 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. 846-LO/O-
R16/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi 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 vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 93,1 MHz Martin 
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
3. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 

„93,1 MHz Martin“ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 93,1 MHz Martin 
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    Lokalita: Martin 
    Frekvenčný list: Č.j.:  4557/10/2006 zo dňa 09.10.2006“   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/833: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 844-LO/O-R14/2006  
a spoločnosť D.EXPRES, a.s., Bratislava  vyzve aj na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie   
SK: 847-LO/O-R17/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 94,0 MHz Nitra 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-19/8.742: 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. 847-LO/O-
R17/2006   začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 94,0 MHz Nitra 

 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text: 
    „94,0 MHz Nitra“ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
„Frekvencia: 94,0 MHz Nitra 
  Lokalita: Nitra 
  Frekvenčný list: Č.j.: 4560/10/2006 zo dňa 09.10.2006“   
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/834: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutia a zašle ich účastníkovi konania v SK č. 847-LO/O-R17/2006, spol. 
RADIO, a.s., Bratislava vyzve aj na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie   
SK: 848-LO/O-R18/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 93,2 MHz Poprad 
ÚK: AQUAPARK, s.r.o., Poprad, Turist servis, s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 06-19/9.743: 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. 848-LO/O-
R18/2006   začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkov konania: 

 
Turist servis, s.r.o. 
Nám. Sv. Egídia 43/86 
058 01 Poprad 
 
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 
Športová 1397/1 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 

I. udeľuje 
 
spoločnosti Turist servis, s.r.o., Nám. sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad 

licenciu č. R/96 
 

na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 

7. Názov programovej služby: Tour Radio    
8. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia  
9. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
10. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie 
11. Jazyk vysielania: slovenský , anglický, poľský 
12. Pridelená frekvencia: 93,2 MHz  Poprad 

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

hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove   zo dňa 
18.10.2006, vložka č. 17882/P, zoznam výpisov č.: 8067/06. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu v v Prešove   zo dňa 18.10.2006, vložka č. 17882/P, 
zoznam výpisov č.: 8067/06. 

 
III. 

Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
20.10.2006, základné podanie zo dňa 20.10.2006 ( č.p.d. 2007): 

1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min.10% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: min.1% 
1.2.2 Ostatná publicistika: min.4% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0,1% 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy: 0% 
1.3.5 Hudobné programy: min. 10% 

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. 15% 

IV. 

3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: ( nosiče CD 
vo formáte MP3 )  

4. 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:   93,2 MHz  Poprad 
Lokalita:                             Poprad mesto  
Frekvenčný list:               4556/10/2006 zo dňa 09.10.2006 

4. Špecifikácia RDS:  

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

II. zamieta 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania: AQUAPARK Poprad, s.r.o., Športová 1397/1, 
058 01 Poprad. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka 
konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/835: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutia a zašle ich účastníkom konania v SK č. 848-LO/O-R21/2006, spol. 
AQUAPARK Poprad, s.r.o., Poprad vyzve na  úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie   
SK: 849-LO/O-R19/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Ružomberok 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-19/10.744: 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. 849-LO/O-
R19/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 89,2 MHz Ružomberok 
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text: 
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    „89,2 MHz Ružomberok“ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
„Frekvencia: 89,2 MHz Ružomberok 
  Lokalita: Ružomberok 
  Frekvenčný list: Č.j.: 4562/10/2006 “   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/836: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 847-LO/O-R17/2006  
a spoločnosť RADIO, a.s., Bratislava vyzve aj na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie   
SK: 850-LO/O-R20/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Topoľčany 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-19/11.745: 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. 850-LO/O-
R20/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi 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 vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu 99,8 MHz Topoľčany 
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
4. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „99,8 MHz Topoľčany“ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,8 MHz Topoľčany 
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    Lokalita: Topoľčany 
    Frekvenčný list: Č.j.:               “   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/837: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 844-LO/O-R14/2006  
a spoločnosť D.EXPRES, a.s., Bratislava  vyzve aj na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie   
SK: 851-LO/O-R21/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 103,2 MHz Košice 
ÚK: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., 
Poprad, REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 06-19/12.746:  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. 851-LO/O-
R21/2006   začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkov konania: 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
MUSIC radio, s.r.o.  
Grösslingova 23 
811 09 Bratislava 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
HEAVY SOFT, spol. s r.o. 
Tomášikova 2502/20 
058 01 Poprad 
 
REPORT MEDIA, s.r.o. 
Kukuričná 17 
831 03  Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

III. udeľuje 
 

ČH HORNETS s.r.o., Platanova 5, 040 01 Košice 
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licenciu č. R/97 
na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

 
I. 

1.Názov programovej služby: Hornetrádio (športové rádio)   
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálne  rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 103,2 MHz  Košice 

 
II. 

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

právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach   zo dňa 05.10.2006, 
vložka č. 14841/V, zoznam výpisov č.: 12-742/06. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu v Košiciach   zo dňa 05.10.2006, vložka č. 14841/V, 
zoznam výpisov č.: 12-742/06. 
 

III. 
 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
23.10.2006, základné podanie zo dňa 20.10.2006 ( č.p.d. 2036), doplnené dňa 07.11.2006: 

1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min. 1,22% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 32,14% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: min. 0 % 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 0 % 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 8,33 % 

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. 25 % 

IV. 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: ( nosiče CD 
vo formáte MP3 )  

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  

2.1.  Frekvencia:   103,2 MHz  Košice 
Lokalita:                   Košice 
Frekvenčný list:        Č. j. 4775/10/2006 zo dňa 03.11.2006 
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3. Špecifikácia RDS:  

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

IV. zamieta 
 

podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosti účastníkov konania: MUSIC radio, s.r.o., Bratislava,  Slovenský 
rozhlas, Bratislava, REPORT MEDIA, s.r.o., Bratislava,   HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka 
konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/838: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ich účastníkom konania v SK č. 851-LO/O-R21/2006  a spol.. 
ČH HORNETS s.r.o., Košice vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie 
SK: 852-LO/O-T09/2006 
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál Košice, Prešov 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-19/13.747: 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. 852-LO/O-
T09/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na televízne terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
AZTV, spol. s .r.o. 
Nám. SNP 11/11  
974 01 Banská Bystrica 
 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 

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

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

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

 
mení 

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

 
V čl. I sa v bode 4. dopĺňa tento text:  

Košice,  Prešov 
  
V čl. IV sa dopĺňa tento text: 

 
„ Frekvencia      44. kanál  
    Lokalita:     Košice, Prešov 

     Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2007 
 
Frekvencia je určená na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je najmä testovanie 
technických parametrov vysielania v systéme DVB-T. 
 
Frekvencia bude zdieľaná v štatistickom multiplexe spoločne viacerými vysielateľmi televíznych 
a rozhlasových programových služieb, príp. poskytovateľmi iných elektronických komunikačných 
služieb.“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-19/839: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 852-LO/O-T09/2006  
a spoločnosť AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica  vyzve  na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 824-LO/D-1930/2006 zo dňa 09.10.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta  
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-19/14.748: 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. 824-LO/D-1930/2006       zo dňa 09.10.2006, účastníka konania: 
 
KREATIV GA spol. s r.o. 
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Sídl. JAS 935/4 
924 01 Galanta 
  
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 

 
spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o. 

 
 

licenciu č. T/191 
na televízne vysielanie  

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

„I. 
 

(1)   Názov programovej služby: TV Galanta 
(2)    Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)    Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4)    Územný rozsah vysielania: Nitra, Považská Bystrica, Veľká Javorina, Brezová pod    
      Bradlom, Bratislava /  regionálny vysielateľ 
(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 28.09.2006 

(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 28.09.2006 

 
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.  92 % 
     2. Programy : min 8 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  100 % 
3. Dokumentárne programy:  0  % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné  programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: 0 % 
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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 5 % 
4) Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 2.000.000,- 
Sk 

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. : 0  % 

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

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

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

9) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- DVD,VHS 

IV. 

1. Programová služba je vysielaná digitálne prostredníctvom systému MMDS spoločnosti SATRO 
s.r.o., Bratislava.  
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava, na 
základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/203 zo dňa 12.03.2002. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/840: 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. 824-LO/D-1930/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti KREATIV GA, spol. s r.o., 
Galanta. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 686-LO/D-1056/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 06-19/15.749: 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. 686-LO/D-1056/2006 zo dňa 09.05.2006 s účastníkom konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e: 
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Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 

1. článok I., bod 1. znie:  
„Jemné melódie“ 
 

2. článok III. znie: 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, ktoré bolo Rade doručené dňa 07.11.2006 
Programové typy (100 %) 
1. Spravodajstvo –  1,8 % 

             2. Publicistika:   
1. polit. publicistika – 0 % 
2.2.ostatná – 2 % 

3. Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou 
3.1. detské programy – 0 % 
3.2. náboženské programy – 0 % 
3.3. zábavné programy – 0 % 
3.4. literárno-dramatické – 0 % 
3.5. hudobné – 96,2 % 

 
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. 
 
4. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: bez zmeny 
5. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: bez zmeny 
 

3.v článku IV., bod 4. Špecifikácia RDS sa „Programová identifikácia PI – Rebeca b1“ mení a znie: 
„Programová identifikácia PI – JEMNE“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/841: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 686-LO/D-
1056/2006 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku (TAM ART 
PRODUCTIONS s r.o., Bratislava). 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 690-LO/D-1047/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 
 
Uznesenie č. 06-19/16.750: 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 
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č. 690-LO/D-1047/2006 zo dňa 09.05.2006 s účastníkom konania: 
 
Ragtime, spol. s r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e: 
 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/47 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/97 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 
1. článok I., bod 1. znie:  

„Jemné melódie Bratislava“ 
2. článok III. znie: 

„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní č., ktoré bolo Rade doručené dňa 26.10.2006 
Programové typy (100 %) 
1. Spravodajstvo – 1,8 % 
2. Publicistika:   

2.1. polit. publicistika – 0 % 
2.2.ostatná – 2 % 

3. Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou 
3.1. detské programy – 0 % 
3.2. náboženské programy – 0 % 
3.3. zábavné programy – 0 % 
3.4. literárno-dramatické – 0 % 
3.5. hudobné – 96,2 % 

 
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. 
 
1. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: bez zmeny 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: bez zmeny 
 

3. v článku IV., bod 4. Špecifikácia RDS sa „Programová identifikácia PI – SIET B1“ mení a znie: 
„Programová identifikácia PI – JEMNE“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/842: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 690-LO/D-
1047/2006 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku (Ragtime, 
spol. s r.o., Bratislava). 
T: 07.12.2006          Z: LO 
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K bodu 17/ 
SK: 689-LO/D-1052/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 
 
Uznesenie č. 06-19/17.751: 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. 689-LO/D-1052/2006 zo dňa 09.05.2006 s účastníkom konania: 
 
A.W.G. spol. s r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e: 
 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/81 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 05.11.2002 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 
1. článok I., bod 1. znie:  

 „Jemné melódie Západ“ 
 

2. článok III. znie: 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, ktoré bolo Rade doručené dňa 07.11.2006 
Programové typy (100 %) 
1. Spravodajstvo – 1,8 % 
2. Publicistika:   

2.1. polit. publicistika – 0 % 
2.2.ostatná – 2 % 

3. Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou 
3.1. detské programy – 0 % 
3.2. náboženské programy – 0 % 
3.3. zábavné programy – 0 % 
3.4. literárno-dramatické – 0 % 
3.5. hudobné – 96,2 % 

 
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. 
 
4. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: bez zmeny 
5. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: bez zmeny 
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3. v článku IV., bod 4. Špecifikácia RDS sa „Programová identifikácia PI – Naj b1“ mení a znie: 

„Programová identifikácia PI – JEMNE“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/843: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 689-LO/D-
1052/2006 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku (A.W.G., 
spol. s r.o., Bratislava). 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 827-LO/D-1851/2006 zo dňa 26.09.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu z dôvodu zmeny programovej 
skladby 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-19/18.752: 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. 827-LO/D-1851/2006 zo dňa 26.09.2006, posúdila žiadosť o zmenu údajov  uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/75, doručenú Rade dňa  26.09.2006 účastníka konania:  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 
Čl. III sa mení a znie: 
„Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby  doručenej Rade 
dňa 26.09.2006 (č.p.d. 1851/2006):   
  
Programové typy:  
a.) Spravodajstvo - min. 10,7% 
b.) Publicistika:  

1. polit. publicistika - min.  0 %  
2. ostatná publicistika - min.  12,1 %  

 
c. ) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  

1. detské programy - min.   3,3%  
2. náboženské programy - min.  16,4 %  
3. literárno-dramatické programy - min. 2,7 %  
4. zábavné programy - min.  1,2 %  
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5. vzdelávacie programy – min. 
6. hudobné programy - min.   14,2%  
 

Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: 45,2% 
 
Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 45,2% 
z celkových výdavkov na vysielanie“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/844: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 827-LO/D-
1851/2006 zo dňa 26.09.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Banská Bystrica a  vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 825-LO/D-1811/2006 zo dňa 20.09.2006   
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. - zmena podielu 
programových typov  
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 06-19/19.753: 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. 825-LO/D-1811/2004 zo dňa 20.09.2006  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. 
účastníka konania: 
 
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská ul. č. 334/18 
900 82 Blatné 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny programovej štruktúry a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

 
mení 

licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien sa menia 
takto: 
 
Článok III., bod 1. znie : 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 20.09.2006 (č.p.d. 1811/2006) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 5,5 % 
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2. Publicistika:  
2.1 Politická publicistika: 0,5 % 
2.2 Ostatná publicistika: 9 % 

3. Dokumentárne programy: 0,5 % 
4. Dramatické programy: 69 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 14,5 % 
6. Hudobné programy: 1 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %“ 

 
Článok III., bod 2. znie : 
 Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme : min 10 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/845: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 416-LO/D-
2816/2004, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, 
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti č. 1784/162-2006 zo dňa 14.09.2006 
vo veci vo veci reklamy v maďarskom jazyku na programe Hallmark v KDS spoločnosti UPC 
Sťažnosť smeruje proti: UPC  
 
Uznesenie č. 06-19/20.754: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.  prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 1754/162-
2006 zo dňa 14.09.2006 a dospela k záveru, že predmet sťažnosti je v zmysle  § 14a ods. 10 zák. č.  
308/2000 Z.z. neopodstatnený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/846: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti  
T: 07.12.2006         Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 783-LO/D-1448/2006 zo dňa 12.07.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS z vysielačov Rajec a Ráztoka  
ÚK: Asnet, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 06-19/21.755: 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 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 783-LO/D-1448/2006 zo dňa 12.07.2006, vo veci 
žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS, prostredníctvom  vysielača MMDS Ráztoka 
a vysielača MMDS Rajec žiadateľa: 
 
Asnet, s.r.o.,  
Rosinská cesta 8 
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040 08 Žilina 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 21.03.2006 a  po zistení skutočností potrebných pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 
Z.z. toto 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/265 

 
za nasledovných podmienok:  
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa : 

1.1. Rozhodnutia č. 9510741018 zo dňa 03.11.2005, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS : 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- Druh vysielania: 16QAM, 64QAM 
- umiestnenie – lokalita: Rajec ( Rajec bytovky) 
- počet kanálov: 12  

1.2. Rozhodnutia č. 9510741019 zo dňa 07.11.2005, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS : 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- Druh vysielania: 5M75C3FNF/250KF3EHF 
- umiestnenie – lokalita: Ráztoka ( obecný úrad Ráztoka) 
- počet kanálov: 12  

2.  Územný rozsah retransmisie:   
 Rajec a priľahlé okolie  

Ráztoka a a priľahlé okolie 
3.  Počet  účastníkov ( prípojok):  
  Ráztoka:     80 
  Rajec:   300   
  Spolu:   380  
  
4. Ponuka programových služieb: 

4.1. MMDS Rajec   
Televízne programové služby: 

       
základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Music Box, Film Box, Galaxie Sport   
       rozšírený súbor:      -  
 
       rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, FUN RADIO, 

VIVA, Rádio EXPRES.“ 
4.2. MMDS  Ráztoka   
Televízne programové služby: 

       
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Galaxie Sport 
       rozšírený súbor:   -  
 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/847: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o registrácii retransmisie a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Asnet, s.r.o., Žilina a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
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T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 837-LO/D-1844/2006 zo dňa 12.07.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/174 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny – zvýšenia 
územného rozsahu vysielania  
ÚK: NTVS, s.r.o Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 06-19/22.756: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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., v správnom konaní č. 837-LO/D-1840/2006 zo dňa 25.09.2006,  posúdila žiadosť 
o zmenu licencie č. T/174, doručenú  podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.,  vysielateľa - 
účastníka konania: 
 
NTVS, s.r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
doručenú Rade z dôvodu zmeny – rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie 
prostredníctvom systému MVDS  a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/174 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/174/2005 zo dňa 06.07.2005 sa menia takto:  
V časti  IV. sa v bode 1. doterajší text prečísluje ako podbod a) a dopĺňa sa podbod b), ktorý 
znie:  
„b)    Prostredníctvom systému MVDS  na   základe registrácie   retransmisie č. TKR/144, spol. TFM 

spol.  s r.o., Nové Mesto nad Váhom. “     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/848: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č.837-LO/D-1840/2006  a zašle ho účastníkovi konania, spol. TFM spol.  s r.o., Nové Mesto 
nad Váhom a vyzve ho na úhradu správneho poplatku 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 23/ 
SK: 797-LO/D-1753/2006 zo dňa 08.09.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/79  z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania  
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
Uznesenie č. 06-19/23.757: 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. 797-LO/D-1753/2006 zo dňa 08.09.2006, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie R/79 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona 308/2000 Z.z. 
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účastníka konania: 
 
ADUT PLUS, a.s. 
Potočná 85 
909 01 Skalica 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry 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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 mení 
 
licenciu č. R/79 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/79/2002 z  16.04.2002 v znení neskorších zmien sa článok III. Sa 
mení takto: 
 
Časť III., bod  1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej 
skladby zo dňa 09.05.2004 (č.p.d.1010/2005) zostávajú nezmenené. Mení sa text v časti programovej 
skladby a znie:  
 „Platná je programová skladba vysielania, doručená  Rade dňa 08.09.2006 pod. č.p.d. 1753/2006.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/849: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 797-LO/D-
1753/2006 a zašle ho spolu s výzvou na úhrahu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti 
ADUT PLUS, a.s., Skalica. 
T: 07.12.2006          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
SK: 822-LO/D-1839/2006 zo dňa 25.09.2006 
vo veci žiadosti o  zmenu registráciu retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb a počtu prípojok  
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom  
 
Uznesenie č. 06-19/24.758: 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. 822-LO/D-1839/2006 zo dňa 25.09.2006 posúdila oznámenie 
o zmene registrácie č. TKR/144, doručenú Rade z dôvodu zmeny programovej ponuky a zmeny počtu 
prípojok účastníka konania 

 
TFM spol. s r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
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. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/144 takto: 

V rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/144/99 zo dňa 07.05.1999 v znení neskorších 
vykonaných zmien a doplnkov sa údaje v bode 3. a 4. menia a znejú nasledovne: 
 
3. Počet prípojok: 140 
4. Ponuka programových služieb:  
     
 základný súbor (MF) 
     televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, TV  
      POHODA, ČT 1, ČT 2, PRIMA, HALLMARK, 
      MTV, DISCOVERY, AXN, EUROSPORT,  
      SPEKTRUM, MINIMAX,  
      Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 
      rádio OKEY, RÁDIO DÚHA, Rádio EXPRES 
 
 
Úloha č. 06-19/850: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/144 v SK: 822-LO/D-1839/2006 
zo dňa 25.09.2006 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 07.12.2006         Z: LO 
 
K bodu 25/  
Oznámenie o zániku licencie č. T/171 na vysielanie televíznej programovej služby TV-DCA z dôvodu 
porušenia § 53 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.  pretože nezačal vysielať v lehote 360 dní odo dňa  
nadobudnutia právoplatnosti licencie 
ÚK: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom   
 
Uznesenie č. 06-19/25.759: 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.“) zobrala na vedomie informáciu o zániku licencie na televízne  vysielanie č. T/171 držiteľa licencie 
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. ku  dňu 15.06.2006 podľa ustanovenia § 53 písm. f) zákona č. 
308/2000 Z. z., z dôvodu, že vysielateľ nezačal vysielať v  lehote  360 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie č. T/171. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/851: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
písomne oznámi spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zánik licencie v zmysle zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. 
T: 07.12.2006         Z: LO 
K bodu 26/ 
SK: 819-LO/D-1912/2006 zo dňa 04.10.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podiel – návrh na 
zastavenie konania  
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
 
Uznesenie č. 06-19/26.760: 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 
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o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov v správnom konaní č. 819-
LO/D-1912/2006 zo dňa 04.10.2006, účastníka konania: 
 
Televízia RUŽA s.r.o. 
Podhora 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 § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe 
žiadosti účastníka konania 

z a s t a v u j e 
 
správne konanie č. 819-LO/D-1912/2006 zo dňa 04.10.2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/852: 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. 819-LO/D-1912/2006 a zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti Televízia RUŽA s.r.o., Ružomberok. 
T: 07.12.2006         Z: LO 
 
K bodu 27/ 
SK: 853-LO/D-1798/2006 zo dňa 18.09.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. – zmena podielov 
programových typov 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-19/27.761: 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. 853-LO/D-1798/2006, vedenom vo veci oznámenia 
zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

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

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  

„III. 
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Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa 
18.09.2006: 
1. Programové typy:  

1. Spravodajstvo – min. 2,8 % 
2. Publicistika – min. 1,1 % 
-politická publicistika – 0 % 
-ostatná publicistika – min. 1,1 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – 0 %“ 
-náboženské programy – 0 % 
-literárno-dramatické programy – 0 % 
-zábavné programy- min. 8,8 % 
-hudobné programy- min. 86 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 
2,9 % 

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený 
z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/853: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 853-LO/D-1798/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.12.2006         Z: LO 
 
K bodu 28/ 
Informácia o možnom porušení  §53  písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. a o možnom porušení §54 ods. 
1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: TV Focus s.r.o., Bratislava 

 
Rada berie informáciu na vedomie. 
 
K bodu 29/ 
Sťažnosť č. 1470/145-2006  proti ELEKTRO CENTRUM, spol. s r.o. 
Predmet sťažnosti: možné nesplnenie povinnosti podľa § 16 písm. p) zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu nesplnenia povinnosti zapísať činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti 
do obchodného registra v zákonnej lehote a možné porušenie iných povinností vysielateľa 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 06-19/29.762: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom podľa zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie vo veci možného neoznámenia 
zmeny údajov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/854: Kancelária Rady písomne oznámi vysielateľovi začatie správneho konania 
a požiada ho o vyjadrenie sa k veci. 
T: 07.12.2006         Z: LO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2006/Ro o monitorovaní Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko 
(monitorovaný deň: 22.8.2006) 
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Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 

Uznesenie č. 06-19/30.763: 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 
č. 11/2006/R o monitorovaní Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko začína správne konanie 
voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s možným nezabezpečením povinnosti, aby vysielanie reklamy 
(spoty k súťaži Košický zlatý poklad, k vysielaniu v Chorvátsku, propagácia webovej stránky SRo) 
odvysielanej dňa 22.8.2006 o 00:06, 06:58, 10:29, 17:58, 01:04, 04:59, 11:29 a 23:59 hod. bolo 
rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná 
s inými zložkami programovej služby,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/855: 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: 21.11.2006         Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1756/154-2006      
(na vysielanie programu  Podlé zbrane v  televízii JOJ  zo dňa 2.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1756/154-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie:  T/39 

 
Uznesenie č. 06-19/31.764: 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. 1756/154-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s neposkytnutím záznamu vysielania zo dňa 02.09.2006 podľa požiadaviek Rady obsiahnutých vo 
Vyžiadaní záznamov vysielania zo dňa 11.09.2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/856: 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: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-19/31.765: 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. 1756/154-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s. r. o., Bratislava a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/857: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
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K bodu 32/ 
Šetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1568/140-2006 a sťažnosť č. 1599/144-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa  2.8.2006)  
Správa o šetrení sťažností č. 1568/140-2006 a č. 1599/144-2006 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 

 
Uznesenie č. 06-19/32.766: 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 sťažností č. 1568/140-2006 a 1599/144-2006 začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 
Z. z. z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých 
v súvislosti s odvysielaním programu Reflex zo dňa 02.08.2006 o cca 19.25 hod., možným 
nesprávnym označením uvedeného programu jednotným systémom označovania programov a jeho 
možným nesprávnym zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/858: 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: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-19/32.767: 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 sťažností č. 1568/140-2006 a 1599/144-2006 začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Reflex odvysielanom dňa 02.08.2006 prezentoval jednostranné 
informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej 
problematike v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/859: 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: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/860: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-19/32.768: 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. 1568/140-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Blatné a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa reportáže Erotický veľtrh podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/861: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1764/155-2006      
(na vysielanie programu  Šport  v  televízii JOJ  zo dňa 8.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1764/155-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie:  T/39 

 
Uznesenie č. 06-19/33.769: 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. 1764/155-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nezabezpečením 
povinnosti, aby vysielanie reklamy (logo programu Hviezdy na ľade s textom O chvíľu: Hviezdy na 
ľade) odvysielanej dňa 8.9.2006 o cca 19:59 hod. v programe Šport bolo rozoznateľné a zreteľne 
oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
programovej služby 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/862: 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: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/863: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1765/156-2006      
(na vysielanie programu  Atómový vlak v  televízii JOJ  zo dňa 5.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1765/156-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie:  T/39 
 
Uznesenie č. 06-19/34.770: 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. 1765/156-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/864: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č.1846/164-2006      
(na vysielanie programu Šport v televízii TA3 z dňa 24.9. a 25.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1846/164-2006 smerujúcej proti vysielaniu TA3  
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.     číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-19/35.771: 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. 1846/164-2006 smerujúcej voči TA3 začína správne konanie voči vysielateľovi 
C.E.N.  s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods.  2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním záznamu z podujatia Davis cup (zápas Slovensko – Belgicko) v publicistickom 
programe Šport dňa 24.9.2006 o cca 22:30 hod. a dňa 25.9.2006 o cca 9:30 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/865: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/866: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1942/178-2006 
(na vysielanie programu Videonoviny v Televízii Prievidza zo dňa  6.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1942/178-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prievidza 
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza    číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 06-19/36.772: 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 
č. 20/2006/TV začína správne konanie voči vysielateľovi VIDEO TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti tým, že dňa 6.10.2006 o 17:00 hod. 
odvysielal v programe Videonoviny príspevok Koaličná zmluva obsahujúci informácie, ktoré mohli 
naplniť definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/867: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/868: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1942/178-2006 

 43



(na vysielanie programu Videonoviny v Televízii Prievidza zo dňa  6.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1942/178-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prievidza 
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza    číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 06-19/36.773: 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 
č. 20/2006/TV začína správne konanie voči vysielateľovi VIDEO TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti tým, že dňa 6.10.2006 o 17:00 hod. 
odvysielal v programe Videonoviny príspevok Koaličná zmluva obsahujúci informácie, ktoré mohli 
naplniť definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/867: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 21.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/868: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.65/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(monitorovaný deň: 20.9.2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-19/37.774: 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. 65/06/TV o monitorovaní vysielania 
Slovenskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 20.09.2006 vysielateľa na 
základe zákona Slovenskej televízie nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 38/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(monitorovaný deň: 27.3.2006, program Reportéri, reportáž Antijastrab) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-19/38.775: 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. 66/06/TV o monitorovaní vysielania 
Slovenskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 27.3.2006 vysielateľa na 
základe zákona Slovenskej televízie nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
K bodu 39/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č.70/06/Ro o monitorovaní vysielania TV Ľubica 
(monitorovaný deň:21.9.2006 a 28.9.2006) 
Vysielateľ: Ing. Jozef Maslík-ELTRON    číslo licencie: T/146 
 
Uznesenie č. 06-19/39.776: 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. 70/2006/TV o monitorovaní TV Ľubica 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21. a 28.09.2006 vysielateľa Ing. Jozef Maslík-
ELTRON, s licenciou č. T/146  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/869: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Ing. Jozef Maslík-ELTRON) uznesenie 
Rady. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.69/2006/TV  o monitorovaní vysielania TV Senica  a TV Skalica 
(monitorované dni: 7.9.2006 a  13.9.2006) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica                   číslo licencie: T/33 
 
Uznesenie č. 06-19/40.777: 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. 69/2006/TV o monitorovaní vysielania 
TV Senica a TV Skalica konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 07. a 13.09.2006 
vysielateľa Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica, s licenciou č. T/33  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/870: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Videoštúdio RIS, spol. s r. o., Senica) 
uznesenie Rady. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.68/2006/TV  o o monitorovaní vysielania  Devínskonovoveskej televízie 
(monitorované dni: 11.8. a 18.9.2006) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o                   číslo licencie:T/112 
 
Uznesenie č. 06-19/41.778: 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. 68/2006/TV o monitorovaní vysielania 
Devínskonovoveskej televízie (DTV) konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 11. 
a 18.09.2006 vysielateľa Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., s licenciou č. T/112  nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/871: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.) 
uznesenie Rady. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
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K bodu 42/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 14/2006/Ro  o monitorovaní vysielania  Rádio GO DeeJay 
(monitorované dni:18. – 21.8.2006) 
Vysielateľ: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom               číslo licencie: R/89 
 
Uznesenie č. 06-19/42.779: 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. 14/06/Ro o monitorovaní programovej 
služby Rádio GO DeeJay konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 18. – 21.08.2006 
vysielateľa Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom, s licenciou č. R/89  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/872: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom) 
uznesenie Rady. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Sťažnosť č.1768/157-2006      
(na vysielanie programu CLEVER! zo dňa 11.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1768/157-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-19/43.780: 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. 1768/157-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Blatné a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/873: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1597/142-2006      
(na vysielanie programu Zvláštne dni z dňa 05.08.2006 a Najväčšie kriminálne prípady Slovenska)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1597/142-2006 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-19/44.781: 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. 1597/142-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-19/874: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1419/118-2006      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 3.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1419/118-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-19/45.782: 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. 1419/118-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/875: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 671-PgO/O-1371/2006 zo dňa 23.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 638/58-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / 25.2.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 06-19/46.783: 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. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 671-PgO/O-1371/2006, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 25.02.2006 odvysielal príspevok Aké majú 
právomoci?, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 
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. 
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Úloha č. 06-19/876: 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 spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/877: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 662-PgO/O-1332/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 41/2006/TV o monitorovaní vysielania MsTV Modava-Szepsi VTV, STUDIO 
7S 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: celodenné vysielanie / 13. a  20.3.2006) 
ÚK: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie:  T/131 
 
Uznesenie č. 06-19/47.784: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 662-PgO/O-1332/2006 BodvaTel s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 13.03.2006 a 20.03.2006 pri vysielaní televíznej programovej služby neoznačil na obrazovke 
trvalo svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 5.000,– 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 ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/878: 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 BodvaTel s.r.o. 
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 663-PgO/O-1333/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 41/2006/TV o monitorovaní vysielania MsTV Modava-Szepsi VTV, STUDIO 
7S 
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(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Videotext / 20.3.2006) 
ÚK: BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie:  T/131 
 
Uznesenie č. 06-19/48.785: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 663-PgO/O-1333/2006 BodvaTel s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.03.2006 odvysielal vo videotexte v časti Infokanál reklamu, ktorá nebola na jej konci 
zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
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.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/879: 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 BodvaTel s.r.o. 
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 661-PgO/O-1331/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN RADIO 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: K-FUN / 5.4.2006) 
ÚK: RADIO a.s., Bratislava      číslo licencie:  R/71 
 
Uznesenie č. 06-19/49.786:  
Alternatíva č. 1 
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. rozhodla, že správne konanie č. 661-PgO/O-1331/2006 vedené 
voči RADIO, a.s. 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. 
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Úloha č. 06-19/880: 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 RADIO, a.s.. 
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 667-PgO/O-1337/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 533/44-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vo víre politiky / 23.2.2006) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie:  T/160 
 
Uznesenie č. 06-19/50.787: 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. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 667- PgO/O-1337/2006 – NAUTIK TV, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 23.02.2006 odvysielal politickopublicistický program Vo víre politiky, v ktorom nezabezpečil 
objektívnosť a nestrannosť, 

 
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. 06-19/881: 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 NAUTIK TV, spol. s r.o.  
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/882: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 668-PgO/O-1338/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 575/50-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 26.2.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                číslo licencie:  T/39 
 
Uznesenie č. 06-19/51.788: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne 
konanie č. 668-PgO/O-1338/2006 vedené voči MAC TV, 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. 06-19/883: 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 MAC TV s.r.o. 
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/884: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 666-PgO/O-1336/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 631/54-2006, 636/57-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení 2 / 3.3.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                číslo licencie:  T/39 
 
Uznesenie č. 06-19/52.789: 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. 666-PgO/O-1336/2006 MAC TV s.r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, že dňa 3.3.2006 o cca 22:10 hod. odvysielal program Vyvolení 2, pri ktorom neuplatnil Jednotný 
systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 6 určila 
Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 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 ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-19/885: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 07.12.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/886: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 669-PgO/O-1339/2006 zo dňa 23.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 638/58-2006  
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vilomeniny / 22.1.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 06-19/53.790: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že správne konanie č. 669-PgO/O-1339/2006 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-19/885: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 07.12.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-19/886: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.11.2006         Z: PgO 
 
 
 
54/Rôzne  
 
1. Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období volieb do orgánov samosprávy obcí 
 
Uznesenie č. 06-19/54.791: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje materiál Organizačné 
zabezpečenie dohľadu Rady v období volieb do orgánov samosprávy obcí (15.11.-2.12.2006) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. Správa zo služobnej cesty – EPRA – Elsinore – 17.5.-19.5.2006 
 
Rada berie na vedomie správu zo služobnej cesty – EPRA – Elsinore – 17.5. – 19.5.2006. 
 
3. Správa zo služobnej cesty – EPRA – Dubrovník – 4.10-6.10.2006 
 
Rada berie na vedomie správu zo služobnej cesty – EPRA – Dubrovník – 4.10 – 6.10.2006. 
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V Bratislave, 07.11.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

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