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Zápisnica č. 12/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18.06.2007 
o 10:00 hod. a 19.06.2007 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. 

 
18. júna 2007 začiatok o 10,00 hod. 

 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania: 
 

1.1. Žiadateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
      SK: 181-LO/O-R01/2007 
    185-LO/O-R05/2007 
    186-LO/O-R06/2007 
    190-LO/O-R10/2007 
    192-LO/O-R12/2007 

      200-LO/O-R20/2007 
      201-LO/O-R21/2007 
      205-LO/O-R25/2007 
vo veci pridelenia frekvencií: 95,6 MHz Bardejov, 107,0 MHz Dobšiná, 95,7 MHz Košice, 90,0 
MHz Medzilaborce, 99,0 MHz Michalovce, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 92,8 MHz 
Ružomberok, 92,4 MHz Stropkov 

      ÚP: 10.00 hod.   
 

1.2. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
      SK:  182-LO/O-R02/2007 
     183-LO/O-R03/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 92,3 MHz Bratislava, 97,2 MHz Bratislava  
      ÚP: 10.20 hod.   
 
1.3. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 SK:  183-LO/O-R03/2007 
  187-LO/O-R07/2007 
  195-LO/O-R15/2007 
  196-LO/O-R16/2007 
  204-LO/O-R24/2007 

vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava, 98,6 MHz Košice, 88,0 MHz Nové Mesto nad 
Váhom, 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom, 107,7 MHz Stará Ľubovňa 

      ÚP: 10.40 hod.   
 
1.4. Žiadateľ: HEAVY SOFT, spol s .r.o., Poprad                   
      SK: 183-LO/O-R03/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava 
      ÚP: 11.00 hod.   
 
1.5. Žiadateľ: RADIO ON, s. r.o., Bratislava 
 SK: 183-LO/O-R03/2007 
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 vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava 
      ÚP: 11.20 hod.    
 
1.6. Žiadateľ: T. W. Rádio, s.r.o., Bratislava 
      SK: 183-LO/O-R03/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava 
      ÚP: 11.40 hod.   
 
1.7. Žiadateľ: INTERSONIC s.r.o., Bratislava 
      SK: 183-LO/O-R03/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Bratislava 
      ÚP: 12.00 hod.   
 

1.8. Žiadateľ: RÁDIO KISS, s. r.o., Košice 
       SK: 183-LO/O-R03/2007 
              191-LO/O-R11/2007 
     206-LO/O-R26/2007 

vo veci pridelenia frekvencií 97,2 MHz Bratislava, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov 
      ÚP: 13.40 hod.      
 
1.9. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
       SK: 184-LO/O-R04/2007 
     187-LO/O-R07/2007 
              188-LO/O-R08/2007  
     193-LO/O-R13/2007          
     195-LO/O-R15/2007 
     196-LO/O-R16/2007 
     202-LO/O-R22/2007 
     204-LO/O-R24/2007 

vo veci pridelenia frekvencií 106,6 MHz Bratislava, 98,6 MHz Košice, 96,3 MHz Liptovský 
Mikuláš, 95,2 MHz Nitra, 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom, 90,8 MHz Nové Mesto nad 
Váhom, 101,3 MHz Ružomberok, 107,7 MHz Stará Ľubovňa 

      ÚP: 14.00 hod.  
 
1.10. Žiadateľ: Spinoza s.r.o., Partizánske 
         SK: 189-LO/O-R09/2007 
                194-LO/O-R14/2007 
        208-LO/O-R28/2007 
         vo veci pridelenia frekvencií 107,2 MHz Martin, 105,4 MHz Nitra, 97,4 MHz Topoľčany  
         ÚP: 14.20 hod.   
 
1.11. Žiadateľ: MAXMEDIA s.r.o., Šaľa 
         SK: 193-LO/O-R13/2007 
         vo veci pridelenia frekvencií 95,2 MHz Nitra  
         ÚP: 14.40 hod.   
 
1.12. Žiadateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
         SK: 193-LO/O-R13/2007 
         vo veci pridelenia frekvencií 95,2 MHz Nitra 
         ÚP: 15.00 hod.  
 
1.13. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava   
         SK: 197-LO/O-R17/2007 
         vo veci pridelenia frekvencií 96,4 MHz Poprad 
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         ÚP: 15.20 hod.  
 
1.14. Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava 
         SK: 198-LO/O-R18/2007 
         vo veci pridelenia frekvencie 106,3 MHz Považská Bystrica 
         ÚP: 15.40 hod.  
 
1.15. Žiadateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov 
         SK: 199-LO/O-R19/2007 
         vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz Prešov 
         ÚP: 16.00 hod.    
 
1.16. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
         SK: 203-LO/O-R23/2007 
       207-LO/O-R27/2007 
         vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Stará Ľubovňa, 95,6 MHz Topoľčany 
         ÚP: 16.20 hod.    
 
2. ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
    SK: 874-LO/D-2207/2006 zo dňa 16.11.2006 

 vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Bratislava  
 ÚP: 16.40 hod.        

 
 
***************************************************************************  
 
19. júna 2007, začiatok o 9.30 hod. v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie   
SK: 181-LO/O-R01/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Bardejov 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
3/ Výberové konanie   
SK: 182-LO/O-R02/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,3 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
 
4/ SK: 874-LO/D-2207/2006 zo dňa 16.11.2006 

vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Bratislava  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 

 
5/ Výberové konanie 
SK: 183-LO/O-R03/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava 
ÚK:  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
 Radio ON, s.r.o., Bratislava 
 T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
 INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 
 RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
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6/ Výberové konanie 
SK: 184-LO/O-R04/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 106,6 MHz Bratislava 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
7/ Výberové konanie   
SK: 185-LO/O-R05/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 107,0 MHz Dobšiná 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
8/ Výberové konanie   
SK: 186-LO/O-R06/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,7 MHz Košice 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
9/ Výberové konanie   
SK: 187-LO/O-R07/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 98,6 MHz  Košice 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
10/ Výberové konanie 
SK: 188-LO/O-R08/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
11/ Výberové konanie 
SK: 189-LO/O-R09/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 107,2 MHz Martin 
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske 
 
12/ Výberové konanie 
SK: 190-LO/O-R10/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 90,0 MHz Medzilaborce 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
13/ Výberové konanie 
SK: 191-LO/O-R11/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
14/ Výberové konanie 
SK: 192-LO/O-R12/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 99,0 MHz Michalovce 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
15/ Výberové konanie 
SK: 193-LO/O-R13/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 

 MAXMEDIA s.r.o., Šaľa 
 OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 

 
16/ Výberové konanie 
SK: 194-LO/O-R14/2007 
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vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Nitra 
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske        
 
17/ Výberové konania 
SK: 195-LO/O-R15/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  
 
18/ Výberové konanie 
SK: 196-LO/O-R16/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  
 
19/ Výberové konanie 
SK: 197-LO/O-R17/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 96,4 MHz Poprad 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
20/ Výberové konanie 
SK: 198-LO/O-R18/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 106,3 MHz Považská Bystrica 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
21/ Výberové konanie 
SK: 199-LO/O-R19/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz Prešov 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Bratislava 
 
22/ Výberové konanie 
SK: 200-LO/O-R20/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 106,7 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
23/ Výberové konanie 
SK: 201-LO/O-R21/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Ružomberok 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
24/ Výberové konanie 
SK: 202-LO/O-R22/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 101,3 MHz Ružomberok 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
25/ Výberové konanie 
SK: 203-LO/O-R23/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Stará Ľubovňa 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
26/ Výberové konanie 
SK: 204-LO/O-R24/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
       TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
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27/ Výberové konanie 
SK: 205-LO/O-R25/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,4 MHz Stropkov 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
28/ Výberové konanie 
SK: 206-LO/O-R26/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Stropkov 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
29/ Výberové konanie 
SK: 207-LO/O-R27/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Topoľčany 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
30/ Výberové konanie 
SK: 208-LO/O-R28/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,4 MHz Topoľčany 
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske 
 
31/ SK: 138-LO/D-2117/2007 zo dňa  11.05.2007  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9, prostredníctvom KDS,  z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava  
 
32/ SK: 165-LO/D-2340/2007 zo dňa 25.05.2007 
vo veci žiadosti o  zmenu  licencie č. T/19 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
33/ SK: 166-LO/D-2353/2007 zo dňa 28.05.2007 
vo veci žiadosti o  zmenu  licencie č. T/107 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 
 
34/ SK: 6-LO/D-210/2007 zo dňa 11.01.2007  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/225 prostredníctvom KDS, z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb   
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov  
 
35/ SK: 210-LO/D-2134/2007 zo dňa 11.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
36/ SK: 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/180 – návrh na zastavenie 
správneho konania 
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
 
37/ SK: 178-LO/D-1765/2007 zo dňa 16.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/185 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
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38/ SK: 135-LO/D-1982/2007 zo dňa 02.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52 
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava 
 
39/ SK: 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
40/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2097/93-2007      
(na vysielanie programu Otec v sukni  zo dňa 04.05.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2097/93-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                            číslo licencie:T/39 
 
41/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1496/73-2007      
(na vysielanie programu Mladosť v ťahu z dňa 24.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1496/73-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
  
42/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1549/75-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1549/75-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
43/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/2007/TV o monitorovaní vysielania TV Považie 
(monitorovaný program z dní 20.3.2007 a 23.3.2007) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., Pov.Bystrica číslo licencie: T/156 
 
44/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/07/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania  
(monitorované dni:26.4. a 3.5.2007) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad B. číslo licencie: T/71 
 
45/ Kontrolný monitoring 
Správa č.8/07/Ro o monitorovaní vysielania BETA RÁDIO 
(monitorovaný deň: 20.4., 21.4.2007) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica              číslo licencie: R/92 
 
46/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1847/80-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dňa 17.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1847/80-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
47/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1788/81-2007     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Podozrivá republika zo 17.4.2007 a upútavky na daný 
program z 15.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
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48/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1817/208-2005 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Z rúčky do rúčky z 27.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1817/208-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
49/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2259/94-2007      
(na vysielanie z dňa 30.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2259/94-2007smerujúcej proti vysielaniu rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/66  
 
50/ SK č.: 51-PgO/O-962/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2302/206-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/26.11.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.       číslo licencie: T/39 
 
51/ SK č.: 42-PgO/O-763/2007 zo dňa 06.02.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2006/TV o monitorovaní TV Nové Zámky 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačenie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom)/11.11.2006, 21.11.2006) 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                                   číslo licencie: T/116 
 
52/ SK č.: 29-PgO/O-646/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa č. 5/2007/TV o monitorovaní televízie Gúta TV 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva/20.09.2006, 18.10.2006) 
ÚK: Gúta TV s.r.o.           číslo licencie:T/168 
 
53/ SK č.: 85-PgO/O-1552/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 9/2007/TV o monitorovaní programovej služby Infoštúdia mesta Dolný Kubín 
(dodržiavanie § 16 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačenie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom)/04.02.2007) 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.                číslo licencie: T/86 
 
54/ SK č.: 502-PgO/O-572/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 8/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 35 ods.6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Slovensko hľadá Superstar II/30.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
55/ SK č.: 970-PgO/O-74/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006 
(dodržiavanie § 23 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nevyhradenie väčšinového podielu vysielacieho času európskym 
dielam/júl – august 2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
56/ SK č.: 473-PgO/O-111/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 104/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: prekročenie časového rozsahu pre vysielanie reklamy/12.10.2005) 
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41                              
 
57/ SK č.: 104-PgO/O-608/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 22/2005/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Mojsejovci/13.03.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
 
58/ SK č.: 301-PgO/O-1778/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 77/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 5, § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/08.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
 
59/ SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál  
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/06.02.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  
 
60/ SK č.: 50-PgO/O-943/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/205-2006   
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Lúskanie špeciál/25.11.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 
 
61/ SK č.: 31-PgO/O-648/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2217/2002-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Metro/13.11.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
62/Rôzne 

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

 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 505 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-12/1.450: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie   
SK: 181-LO/O-R01/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Bardejov 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/2.451: 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. 
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z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 181-LO/O-
R01/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 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  95,6 MHz – Bardejov  
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 

„95,6 MHz – Bardejov“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    95,6 MHz – Bardejov  
              Lokalita:    Bardejov 
              Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/506: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 181-LO/O-R01/2007, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
Výberové konanie   
SK: 182-LO/O-R02/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,3 Mhz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/3.452: 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. 182-LO/O-
R02/2007  začatom dňa 14.05.2007, 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: 
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SITY MEDIA s.r.o. 
Komárnická č. 112/4 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 92,3 MHz  Bratislava 

 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87, spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. Bratislava a 
podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
licenciu na  rozhlasové vysielanie č. R/87 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/87/2004 zo dňa 18.05.2004 sa mení a dopĺňa takto: 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

 „92,3 MHz  Bratislava“ 
2. V Čl. IV sa dopĺňa podbod  2.4, ktorý znie: 
 „ Frekvencia:   92,3 MHz Bratislava  
           Lokalita:    Bratislava 
               Frekvenčný list:  .......................................... 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/507: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. : 182-LO/O-R02/2007  a zašle ho účastníkovi konania, 
spol. SITY MEDIA s.r.o., Bratislava  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 874-LO/D-2207/2006 zo dňa 16.11.2006 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Bratislava  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/4.453: 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“) posúdila žiadosť o udelenie 
frekvencie 97,2 MHz Bratislava – Technopol na rozhlasové vysielanie, doručenú Rade dňa 
16.11.2006, v správnom konaní č. 874-LO/D-2207/2006, účastníka konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e :  
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Rada na základe ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta  

 
žiadosť o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Bratislava. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/508: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
874-LO/D-2207/2006 a zašle ho účastníkovi konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie 
SK: 183-LO/O-R03/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava 
ÚK:  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
 Radio ON, s.r.o., Bratislava 
 T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
 INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 
 SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 07-12/5.454: 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. 183-LO/O-
R03/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa ustanovenia § 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: 

 
1.    T.W.Radio s.r.o. 

        Banšelova 17 
       821 04 Bratislava 
 
2.    HEAVY SOFT, spol. s r.o. 

        Tomášikova 2502/20 
        058 01 Poprad 
 
3.    Radio ON s.r.o. 
       Kopčianska 63 
       851 01 Bratislava 
 
4.   GES Slovakia, s.r.o. 
       Jelšová 11 
        831 01 Bratislava 

 
5. INTERSONIC spol. s r.o. 
  Staré Grunty 36 
  842 25 Bratislava 
         
6. SITY MEDIA s.r.o. 
 Komárnická 112/4 
 821 03 Bratislava   
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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.  
 

I. udeľuje licenciu č. R/99   
 

spoločnosti Radio ON s.r.o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava 
 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Názov programovej služby: Vysiela METROPOLA 
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, v špeciálnych prípadoch anglický, nemecký, maďarský 

jazyk  
6. Pridelená frekvencia: 97,2 MHz Bratislava 
 

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 Bratislava zo dňa 
29.05.2007, Oddiel: Sro, vložka číslo 42748/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo dňa 29.05.2007, Oddiel: Sro, vložka 
číslo 42748/B 

 
III. 

 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade 
dňa  20.10.2006 (č.d.p. 2016/2006  ): 

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

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

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

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

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče 
CD, formát 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:    97,2 MHz Bratislava 

Lokalita:                             Bratislava  
Frekvenčný list:                .......... zo dňa ............2007 

3. Špecifikácia RDS:       áno 
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    áno  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT      áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS               METROPOL 
Číslo programu PIN      áno 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 

podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b), c)  a d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
žiadosti účastníkov konania – spoločností : SITY MEDIA s.r.o., Bratislava, GES Slovakia, s.r.o., 
Bratislava, INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, T.W.Radio s.r.o., Bratislava, HEAVY SOFT spol. 
s r.o., Poprad. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/509: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 183-LO/O-R03/2007:  T.W. Radio 
s.r.o., Bratislava, GES Slovakia, s.r.o., Bratislava, INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, SITY 
MEDIA s.r.o., Bratislava, HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad a spoločnosť Radio ON s.r.o., 
Bratislava zároveň vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie 
SK: 184-LO/O-R04/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 106,6 MHz Bratislava 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/6.455: 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. 184-LO/O-
R04/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
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o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
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: 
 

prideľuje frekvenciu 106,6 MHz Bratislava 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84 spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava a 

 
 

podľa ustanovenia § 51 ods. 5 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 doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„ 106,6 MHz Bratislava“ 
2. v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.3, ktorý znie : 

„Frekvencia:  106,6 MHz Bratislava 
  Lokalita:   Bratislava a okolie, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list:  ............. zo dňa .............. 2007“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/510: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia o pridelení frekvencie 106,6 MHz Bratislava 
spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie   
SK: 185-LO/O-R05/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 107,0 MHz Dobšiná 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/7.456: 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. 185-LO/O-
R05/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
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Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 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  107,0 MHz – Dobšiná  
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 
„107,0 MHz – Dobšiná“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
 „Frekvencia:   107,0 MHz – Dobšiná  
Lokalita:    Dobšiná 
Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/511: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 185-LO/O-R05/2007, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie   
SK: 186-LO/O-R06/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,7 MHz Košice 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/8.457: 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. 186-LO/O-
R06/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
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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  95,7 MHz – Košice  
 

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

  
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 
„95,7 MHz – Košice“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
 „Frekvencia:   95,7 MHz – Košice  
 Lokalita:    Košice 
 Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/512: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 186-LO/O-R06/2007, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie   
SK: 187-LO/O-R07/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 98,6 MHz  Košice 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 

 GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/9.458: 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. 187-LO/O-
R07/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
1. GES Slovakia, s.r.o. 
    Jelšová 11  
     Bratislava 831 01 
 
2. TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 
    Dr. Vladimíra Clementisa 10 
    Bratislava 821 02  
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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. 
 

I. prideľuje frekvenciu  98,6 MHz Košice 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava a 
 

podľa ustanovenia § 51 ods. 5 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 doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1.   v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„ 98,6 MHz Košice“ 
2. v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.4, ktorý znie : 

„Frekvencia:  98,6 MHz Košice 
  Lokalita:    Košice a okolie, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list:   .......... zo dňa .............. 2007“ 

 
 

II. zamieta 
  
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b), c)  a d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania – 
spoločnosti  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava. 
 
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. 07-12/513: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 187-LO/O-R07/2007  
spoločnostiam: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava, a TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie 
SK: 188-LO/O-R08/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/10.459: 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. 188-LO/O-
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R08/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
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: 
 

prideľuje frekvenciu 96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, 
spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

 
 

a  podľa ustanovenia § 51 ods. 5 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 doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„ 96,3 MHz Liptovský Mikuláš“ 
2. v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.5, ktorý znie : 
„Frekvencia:  96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
  Lokalita:   Liptovský Mikuláš a okolie, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list: .................... zo dňa .............. 2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/515: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia o pridelení frekvencie 96,3 MHz Liptovský 
Mikuláš spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie 
SK: 189-LO/O-R09/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 107,2 MHz Martin 
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 07-12/11.460: 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. 189-LO/O-
R09/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
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SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  107,2 MHz – Martin  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62, spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske a  
 

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

 mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62./1998 zo dňa 15.05.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. IV . sa dopĺňa  bod 4  o  text: 
Frekvencia: 107,2 MHz Martin 
Lokalita:                     Martin 
Frekvenčný list:        Č.j.: ............... zo dňa .............. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/515: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 189-LO/O-R09/2007, spoločnosti 
SPINOZA, s.r.o., Partizánske a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie 
SK: 190-LO/O-R10/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 90,0 MHz Medzilaborce 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/12.461: 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. 190-LO/O-
R10/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
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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  90,0 MHz – Medzilaborce  
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 
„90,0 MHz – Medzilaborce“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia:   90,0 MHz – Medzilaborce  
Lokalita:    Medzilaborce 
Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/516: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 190-LO/O-R10/2007, spoločnosti Rádio 
VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie 
SK: 191-LO/O-R11/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 07-12/13.462: 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. 191-LO/O-
R11/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS, s.r.o.,  
Masarykova 2 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
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prideľuje frekvenciu 97,8 MHz Medzilaborce 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77,  spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., 
Masarykova 2, 040 01 Košice a   

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/77 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„ 97,8 MHz Medzilaborce“ 
2.   v Čl. IV sa bod 2. sa v závere dopĺňa text, ktorý znie : 

„Frekvencia: 97,8 MHz Medzilaborce 
Lokalita:   Medzilaborce a okolie, dané dosahom vysielača 
Frekvenčný list:  ....... zo dňa .............. 2007“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/517: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia o pridelení frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce 
spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., Košice spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie 
SK: 192-LO/O-R12/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 99,0 MHz Michalovce 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/14.463: 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. 192-LO/O-
R12/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 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  99,0 MHz – Michalovce, držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, 

spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava a 
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podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 

„99,0 MHz – Michalovce“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    99,0 MHz – Michalovce  
              Lokalita:    Michalovce 
              Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/518: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 192-LO/O-R12/2007, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Výberové konanie 
SK: 193-LO/O-R13/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
  MAXMEDIA s.r.o., Šaľa 
  OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/15.464: 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. 193-LO/O-
R13/2007 začatom dňa 14.05.2007 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: 
 
1. MAXMEDIA s.r.o. 
    Diakovská cesta 15 
    927 01 Šaľa 
 
2. TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 
    Dr. Vladimíra Clementisa 10 
    Bratislava 821 02  
 
3. OKEY RÁDIO, a.s. 
    Seberíniho 1 
    821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 
 

Rada na základe ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

p r e r u š u j e  
 
správne konanie č. 193-LO/O-R13/2007 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorou je 
právoplatné rozhodnutie Okresného súdu v Nitre vo veci č.k. 29Exre/181/2006-268 v právnej veci 
navrhovateľa: Branislav Brooš c/a 1./ N-RADIO spol. s r.o. a 2./ Ing. Jaroslav Dóczy o zastavení 
konania. 
Rada bude v konaní pokračovať po doručení predmetného rozhodnutia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/519: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 193-LO/O-R13/2007, spoločnostiam 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, MAXMEDIA s.r.o., Šaľa a OKEY RÁDIO, a.s., 
Bratislava. Zároveň požiada Okresný súd v Nitre o zaslanie rovnopisu meritórneho rozhodnutia vo 
veci č.k. 29Exre/181/2006-268 v právnej veci navrhovateľa: Branislav Brooš c/a 1./ N-RADIO spol. 
s r.o. a 2./ Ing. Jaroslav Dóczy.  
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
Výberové konanie 
SK: 194-LO/O-R14/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Nitra 
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 07-12/16.465: 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. 194-LO/O-
R14/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  105,4 MHz – Nitra   
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62, spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne: 
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Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62./1998 zo dňa 15.05.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. IV . sa dopĺňa  bod 4  o  text: 
Frekvencia:  105,4 MHz Nitra 
Lokalita:                    Nitra 
Frekvenčný list:        Č.j.: .................zo dňa ................... 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/520: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 194-LO/O-R14/2007, spoločnosti 
SPINOZA, s.r.o., Partizánske a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
Výberové konania 
SK: 195-LO/O-R15/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 07-12/17.466: 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. 195-LO/O-
R15/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
1. GES Slovakia, s.r.o. 
    Jelšová 11  
     Bratislava 831 01 
 
2. TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 
    Dr. Vladimíra Clementisa 10 
    Bratislava 821 02  
 
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. 
 

I. prideľuje frekvenciu  88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne:  
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„ 88,0 MHz Nové mesto nad Váhom“ 
v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.7, ktorý znie : 
„Frekvencia:  88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
  Lokalita:   Nové Mesto nad Váhom a okolie, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list:  .......... zo dňa .............. 2007“ 
  

II. zamieta 
  
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b), c)  a d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania 

– spoločnosti  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava. 
 
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. 07-12/521: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 195-LO/O-R15/2007, spoločnosti 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava a spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava a 
zároveň spoločnosť TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava vyzve na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Výberové konanie 
SK: 196-LO/O-R16/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 07-12/18.467: 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. 196-LO/O-
R16/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
  
1. GES Slovakia, s.r.o. 
    Jelšová 11  
     Bratislava 831 01 
 
2. TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 
    Dr. Vladimíra Clementisa 10 
    Bratislava 821 02  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

I. prideľuje frekvenciu  90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, Dr. 

Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 
 
a  podľa ustanovenia § 51 ods. 5 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 doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„ 90,8 MHz Nové mesto nad Váhom“ 
 
2. v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.8, ktorý znie : 
„Frekvencia:  90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
  Lokalita:   Nové Mesto nad Váhom a okolie, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list: .................... zo dňa .............. 2007“ 
 

II. zamieta 
  
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b), c)  a d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania – 
spoločnosti  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava. 
 
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. 07-12/522: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 195-LO/O-R15/2007, spoločnosti 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava a spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava a 
zároveň spoločnosť TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava vyzve na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Výberové konanie 
SK: 197-LO/O-R17/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 96,4 MHz Poprad 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/19.468: 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. 197-LO/O-
R17/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
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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 96,4 MHz Poprad 

 
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: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „96,4 MHz Poprad“ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia:   96,4 MHz Poprad 
    Lokalita:   Poprad 
    Frekvenčný list:. ................................... “ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/523: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania , spol. D. Expres, a.s. , Bratislava spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku.  

T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
Výberové konanie 
SK: 198-LO/O-R18/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 106,3 MHz Považská Bystrica 
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/20.469: 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. 198-LO/O-
R18/2007  začatom dňa 14.05.2007, 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: 
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RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu  106,3 MHz – Považská Bystrica 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/71./1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
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:   106,3 MHz Levice 
  Lokalita:   Levice 
  Frekvenčný list:  Č.j.:........... zo dňa............. “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/524: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania,  spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava, zároveň 
ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
Výberové konanie 
SK: 199-LO/O-R19/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 91,4 MHz Prešov 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/21.470: 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. 199-LO/O-
R19/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníka konania: 
 
Rádio Prešov, s.r.o. 
Hlavná 69 
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080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

udeľuje 
 

spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o., Hlavná 69, 080 01 Prešov 
 

licenciu č. R/100 
 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Názov programovej služby: RÁDIO PREŠOV 
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: 91,4 MHz Prešov 
 

II. 
 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 
28.05.2007, Oddiel: Sro, vložka číslo 18524/P 

4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 28.05.2007, Oddiel: Sro, vložka číslo 
18524/P 

 
III. 

 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
01.06.2007 (č.d.p. 2488/2007): 
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 4 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 1,5 % 

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: 0 % 

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. 4  % 
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IV. 

 
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD nosič, 

formát mpeg-3  
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:    91,4 MHz Prešov 

Lokalita:                             Prešov  
Frekvenčný list:                Č.j.: ................ zo dňa ............... 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/525: 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 (Rádio Prešov, s.r.o., Prešov) spolu 
s frekvenčným listom v SK č. 199-LO/O-R19/2006  a zároveň ho vyzve na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
Výberové konanie 
SK: 200-LO/O-R20/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 106,7 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/22.471: 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. 200-LO/O-
R20/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 

 
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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu  106,7 MHz – Rimavská Sobota  
 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 

„106,7 MHz – Rimavská Sobota“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

„Frekvencia:  106,7 MHz – Rimavská Sobota 
 Lokalita:    Rimavská Sobota 
 Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/526: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 200-LO/O-R20/2007, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
Výberové konanie 
SK: 201-LO/O-R21/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Ružomberok 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/23.472: 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. 201-LO/O-
R21/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 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  92,8 MHz – Ružomberok  
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

  
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 
1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 
„92,8 MHz – Ružomberok“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
       „Frekvencia:   92,8 MHz – Ružomberok 
        Lokalita:    Ružomberok 
        Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.07-12/527: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 201-LO/O-R21/2007, spoločnosti Rádio 
VIVA, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
Výberové konanie 
SK: 202-LO/O-R22/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 101,3 MHz Ružomberok 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/24.473: 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. 202-LO/O-
R22/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
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: 
 

prideľuje frekvenciu 101,3 MHz Ružomberok 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, 
 

spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 
 

 
a  podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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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 doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„ 101,3 MHz Ružomberok“ 
2. v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.9, ktorý znie : 

„Frekvencia: 101,3 MHz Ružomberok 
 Lokalita:   Ružomberok a okolie, dané dosahom vysielača 
 Frekvenčný list:  ............... zo dňa .............. 2007“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/528: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia o pridelení frekvencie 101,3 MHz Ružomberok 
spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
Výberové konanie 
SK: 203-LO/O-R23/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Stará Ľubovňa 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 07-12/25.474: 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. 203-LO/O-
R23/2007  začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 99,8 MHz Stará Ľubovňa 

 
 
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.  

 
mení 
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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: 

„99,8 MHz Stará Ľubovňa“ 
 
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 

„Frekvencia:   99,8 MHz Stará Ľubovňa  
Lokalita:    Stará Ľubovňa 
Frekvenčný list:  .......................................... 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-12/529: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č.: 203-LO/O-R23/2007  a zašle ho účastníkovi konania, 
spol. Rádio LUMEN, spol. s. r.o., Banská Bystrica spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 26/  
Výberové konanie 
SK: 204-LO/O-R24/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa 
ÚK:  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/26.475: 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. 204-LO/O-
R24/2007 začatom dňa 14.05.2007 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: 
 
1. GES Slovakia, s.r.o. 
    Jelšová 11  
     Bratislava 831 01 
 

2. TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. 
    Dr. Vladimíra Clementisa 10 
    Bratislava 821 02  
 
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. 
 

I. prideľuje frekvenciu  107,7 MHz Stará Ľubovňa 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, Dr. 
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 
 

a  podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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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 doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 

3. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„ 107,7 MHz Stará Ľubovňa“ 

4. v Čl. IV sa bod 2. dopĺňa o bod 2.10, ktorý znie : 
„Frekvencia:  107,7 MHz Stará Ľubovňa 
  Lokalita:   Stará Ľubovňa a okolie, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list: .................... zo dňa .............. 2007“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b), c)  a d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
žiadosť účastníka konania – spoločnosti  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 

 
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. 07-12/530: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 204-LO/O-R24/2007  
spoločnostiam: 1. GES Slovakia, s.r.o., Bratislava a 2. spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, 
s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 27/  
Výberové konanie 
SK: 205-LO/O-R25/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,4 MHz Stropkov 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/27.476: 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. 205-LO/O-
R25/2007    začatom dňa 14.05.2007, 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: 

 

Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 

 

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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu  92,4 MHz – Stropkov  
 

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

 mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 

 

Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 20.12.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. I sa dopĺňa  bod 6 o  text: 
„92,4 MHz – Stropkov“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    92,4 MHz – Stropkov 
              Lokalita:    Stropkov 
              Frekvenčný list:             ........... zo dňa ........“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/531: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia o pridelení frekvencie 92,4 MHz Stropkov 
spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 28/  
Výberové konanie 
SK: 206-LO/O-R26/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Stropkov 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 07-12/28.477: 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. 206-LO/O-
R26/2007 začatom dňa 14.05.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS, s.r.o.,  
Masarykova 2 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 
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prideľuje  
 

frekvenciu 97,8 MHz Stropkov, držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77 
spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., Masarykova 2, 040 01 Košice a   

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/77 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v Čl. I. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„ 97,8 MHz Stropkov“ 
2. v Čl. IV sa bod 2. sa v závere dopĺňa text, ktorý znie : 

„Frekvencia:  97,8 MHz Stropkov 
Lokalita:    Stropkov a okolie, dané dosahom vysielača 
Frekvenčný list:   ........... zo dňa .............. 2007“ 

  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/532: V súlade s ust. § 4 ods. 4 a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví a zašle písomné znenie rozhodnutia o pridelení frekvencie 97,8 MHz Stropkov 
spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., Košice spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 29/  
Výberové konanie 
SK: 207-LO/O-R27/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Topoľčany 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 07-12/29.478: 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. 207-LO/O-
R27/2007  začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 95,6 MHz  Topoľčany 
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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.  

 
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: 
 „95,6 MHz Topoľčany“ 
 
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 
„ Frekvencia:   99,8 MHz Topoľčany  
Lokalita:    Topoľčany 
Frekvenčný list:  .......................................... 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/533: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. : 207-LO/O-R27/2007  a zašle ho účastníkovi konania , 
spol. Rádio LUMEN, spol. s. r.o., Banská Bystrica spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Výberové konanie 
SK: 208-LO/O-R28/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 97,4 MHz Topoľčany 
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 07-12/30.479: 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. 208-LO/O-
R28/2007 začatom dňa 14.05.2007, 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: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje  
 

frekvenciu  97,4 MHz – Topoľčany, držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62, 
spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
 mení 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62./1998 zo dňa 15.05.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. IV . sa dopĺňa  bod 4  o  text: 
Frekvencia:   97,4 MHz Topoľčany 
Lokalita:                             Topoľčany 
Frekvenčný list:                Č.j.: .................zo dňa ................  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/534: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 208-LO/O-R28/2007, spoločnosti 
SPINOZA, s.r.o., Partizánske a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 31/  
SK: 138-LO/D-2117/2007 zo dňa  11.05.2007  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9, prostredníctvom KDS,  z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 07-12/31.480: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 138-LO/D-2117/2007 zo dňa 11.05.2007, posúdila  
doručenú žiadosť  o vykonanie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9  prostredníctvom KDS,  
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  prevádzkovateľa retransmisie: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

m e n í 
 

registráciu retransmisie   č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení neskorších zmien  nasledovne:  
 
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o podbod 1.9 , 

ktorý znie:  
„1.9  Oznámenie podľa § 14 zákona č. 610/2003 Z.z. doručené Telekomunikačnému úradu SR  dňa 

17.05.2007 k prevádzkovaniu KDS v meste Galanta- splnenie oznamovacej povinnosti o zmene 
územného rozsahu retransmisie 
Hlavná stanica:  Mierové námestie 3, Galanta  
 

2. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o KDS Galanta, mení a znie:  
 
   „Galanta    1800 
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      Šurany    1114 
Vráble    1705 
Nitra     4772  
Brezová pod Bradlom  1483 
Myjava    2977 
Bratislava, mestská časť DNV 4630 
Bratislava ( IP TV )       80 
Topoľčany    7590 
Spolu:  33174“ 

 
3. Bod 4. Ponuka programových služieb  šírených analógovo sa dopĺňa o podbod  4.2.7  KDS 
Galanta ktorý znie takto:  
 
„6.2.7  KDS Galanta:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ,  M1, M2, RTV KREA,  Central TV,  
 
Rozšírený súbor:                     TA3/RING TV, MusicBox, ČT1, ČT2, Prima,  TV NOE, ÓĆKO, RTL 

Klub, Duna TV, Eurosport, Discovery Channel, Minimax, MTV, 
CNN, Euronews, TV5Monde, Rai Due, Rai Sport, TVE, C1R, ORF1, 
PRO 7, RTL, SAT1, VOX, ARD, ZDF, KIKA, Super RTL 

 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín.“  

 
 
4. Bod 6. Ponuka programových služieb  šírených digitálne  sa dopĺňa o podbod  6.2.7  KDS  

Galanta a mení nasledovne:  
 
„6.2.1  KDS Nitra:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:                Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+, Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.2  KDS Šurany a Vráble:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:                Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+, Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
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Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
 
6.2.3  KDS Bratislava - časť Devínska Nová Ves:  
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:             Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+, Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.4  KDS Topoľčany: 
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:                   Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+, Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.5  KDS Myjava: 
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:                    Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+, Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
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Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.6  KDS Brezová pod Bradlom: 
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:                   Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ ,  Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.7  KDS Galanta: 
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 Monde, TVE, TV NOE 
 
Rozšírený súbor:                    Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+, Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria M; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3.“ 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/535: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9   v  SK č.: 138-LO/D-2117/2007, 
zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 32/  
SK: 165-LO/D-2340/2007 zo dňa 25.05.2007 
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vo veci žiadosti o  zmenu  licencie č. T/19 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/32.481: 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. 165-LO/D-2340/2007 zo dňa 25.05.2007, posúdila žiadosť 
o zmenu licencie č. T/19, doručenú podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka 
konania: 
 
SATRO s.r.o. 
Polianky 9 
844 37 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny – rozšírenia územného rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/19 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/94 zo dňa 28.03.1994 v znení neskoršie  vykonaných 
zmien a doplnkov sa v časti IV. menia takto:  
Časť  IV. sa v  bode 1 mení   a znie: 
 

„1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom: 
a) káblových distribučných systémov prevádzkovaných spoločnosťou SATRO, s.r.o., 

Bratislava: v meste   Nitra, Myjava, Brezová pod Bradlom, Bratislava – časť Devínska 
Nová Ves, Topoľčany, Šurany, Vráble, Galanta,   ktoré   prevádzkuje vysielateľ na 
základe registrácie retransmisie č. TKR/9 

b)  káblovým distribučným systémom  v meste Zlaté Moravce, prevádzkovateľom:  CATV 
Tekov, s.r.o.,  na základe registrácie retransmisie č. TKR/152 

c)  MMDS vysielačov Nitra, Považská Bystrica, Veľká Javorina, Brezová pod Bradlom, 
Bratislava prevádzkovateľa: SATRO, s.r.o., Bratislava na základe registrácie č. 
TKR/121“.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/536: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 165-LO/D-2340/2006, zašle ho účastníkovi konania , spol. SATRO s.r.o., Bratislava a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku  
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 33/  
SK: 166-LO/D-2353/2007 zo dňa 28.05.2007 
vo veci žiadosti o  zmenu  licencie č. T/107 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 
 
Uznesenie č. 07-12/33.482: 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. 
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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. 166-LO/D-2353/2007, zo dňa 28.05.2007 posúdila  doručené 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
KABELOVKA, spol. s r.o. 
Plavnica č. 121 
065 45 Plavnica 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny konateľa a  po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

  
mení 

 
licenciu č. T/107 na televízne  vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/107/1999 zo dňa 05.01.1999 v znení neskorších rozhodnutí   
sa v časti II. Právne skutočnosti spoločnosti  mení takto:  

„II. 
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
1./ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešove, vložka číslo: 10780/P, zoznam 
výpisov číslo: 4226/07, zo dňa 21.05.2007. 

2./ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešove, vložka číslo: 10780/P, zoznam výpisov číslo: 
4226/07, zo dňa 21.05.2007.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/537: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 166-LO/D-2353/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spol. KABELOVKA, spol. s r.o., 
Plavnica,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 34/  
SK: 6-LO/D-210/2007 zo dňa 11.01.2007  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/225 prostredníctvom KDS, z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb   
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov  
 
Uznesenie č. 07-12/34.483: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 6-LO/D-210/2007 zo dňa 11.01.2007, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/225  prostredníctvom KDS z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb v obci Horný Hričov,  prevádzkovateľa retransmisie: 
 
KTR s.r.o. 
Horný Hričov 191 
013 42 Horný Hričov 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

 m e n í 
 

registráciu retransmisie   č. TKR/225 zo dňa 27.01.2004  nasledovne:  
 

 Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a  znie: 
„ 4. KDS Horný Hričov 
 základný súbor:  
 
televízne programové služby :        STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV PATRIOT, 

Infokanál obce Horný Hričov (licencia č. T/198), Nautik 
TV,  ČT 1, ČT 2, ČT 24, Prima, Ring TV, Film+, RTL, 
RTL2, VIVA, VOX, PRO7, SAT1,  Discovery Channel, 
Animal Planet, CNN, Zone Romantika  

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio 
Frontinus,  VIVA, Rádio EXPRES, Jemné melódie, Rádio 
ZET 

rozšírený súbor: -„ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/538: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/225   v  SK č.: 6-LO/D-210/2007, zašle 
ho  účastníkovi konania, spoločnosti  KTR, s.r.o., Horný Hričov a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 35/  
SK: 210-LO/D-2134/2007 zo dňa 11.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 07-12/35.484: 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. 210-LO/D-2134/2007 zo dňa 11.05.2007 posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 podľa ustanovenia § 51 ods. 6  
zákona č. 308/2000 Z. z., doručené Rade dňa  11.05.2007 účastníka konania: 
 
RADIO KISS, s.r.o. 
Masarykova 2 
040 01 Košice 
 
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. 6   zákona č. 308/2000 Z. z. 
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mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/77 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 
Článok III.  sa mení a znie: 

1. Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej služby, 
ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
Programová skladba v znení podania č. 2134/2007 zo dňa 11.05.2007. 

2. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby: 
 
Programové typy: 
1. Spravodajstvo – min. 1 % 
2. Publicistika 
2.1 polit. publicistika – min. 0 % 
2.2 ostatná publicistika – min. 1,4 % 
3. Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1 detské programy – min. 0% 
3.2 náboženské programy – min. 0 % 
3.3 literárno-dramatické – min. 0% 
3.4 zábavné programy – 0 % 
3.5 hudobné – min. 4,8 % 

 
4. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min. 4,7 % 
5. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný mesiac) 

určený z celkového vysielacieho času: 0 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/539: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/77 v správnom konaní 210-LO/D-2134/2007, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 36/  
SK: 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/180 – návrh na zastavenie 
správneho konania 
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
 
Uznesenie č. 07-12/36.485: 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. 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/180 účastníka 
konania 
 
Televízia RUŽA, s.r.o. 
Podhora 1 
034 01 Ružomberok 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

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

 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe 
ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 4-LO/D-165/2007 z dôvodu, že účastník konania  na výzvu správneho  orgánu v 
určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/540: 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. 4-LO/D-165/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Televízia RUŽA s.r.o., Ružomberok.  
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 37/  
SK: 178-LO/D-1765/2007 zo dňa 16.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/185 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/37.486:  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 zmenu licencie č. T/185 na televízne vysielanie prostredníctvom káblového 
distribučného systému, v správnom konaní č. 178-LO/D-1765/2007 zo dňa 16.04.2007, účastníka 
konania: 
 
City TV, s.r.o. 
Prokopova 1 
851 01 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
mení licenciu č. T/185, ktorá znie takto: 
  

I. 
 

(1)   Názov programovej služby: TV BRATISLAVA 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 16 hodín denne/448 hodín mesačne 
(4)  Územný rozsah vysielania: mesto Bratislava  
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
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(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 
37605/B, oddiel: Sro, zo dňa 29.05.2006 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:  37605/B, oddiel: Sro, zo dňa 
29.05.2006 
 

III.   
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 16.04.2007 (č. podania 1765/2007):  

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  30% 
     2. Programy : min.70  % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 7 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 92 % 
3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

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

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

verejnom záujme: min. 25 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje  

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

6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  teletext nevysiela 

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
 - VHS/DVD v zodpovedajúcej kvalite 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti UPC 

BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie        

retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-12/541: 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. 178-LO/D-1765/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti City TV, s.r.o., Bratislava. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 38/  
SK: 135-LO/D-1982/2007 zo dňa 02.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52 
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 07-12/38.487: 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. 135-LO/D-1982/2007 zo dňa 02.05.2007 posúdila žiadosť o zmenu  
registrácie č. TKR/52 doručenú Rade z dôvodu zmeny registrácie retransmisie č. TKR/52 účastníka 
konania 

 
TERMOSAT, spol. s r.o. 
Šafárikova 17 
048 01 Rožňava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/52 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/2/95 zo dňa 29.09.1995 v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
       1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
           a) registrácia telekomunikačnej činnosti č. 894/2001-KE/20 zo dňa 11.09.2001 
               - hlavná stanica-lokalita: Čierna nad Tisou, Dom služieb, Hlavná 23 
           b) registrácia telekomunikačnej činnosti č. 895/2001-KE/21 zo dňa 11.09.2001 
               hlavná stanica-lokalita: Kráľovský Chlmec, Mestský úrad 
           c) registrácia telekomunikačnej činnosti č. 774/01/OŠDNR zo dňa 17.09.2001 
               hlavná stanica-lokalita: Semerovo, Obecný úrad 
           d) registrácia telekomunikačnej činnosti č. 896/2001-Ke/22 zo dňa 11.09.2001 
               hlavná stanica-lokalita: Lipovník, Obecný úrad   
           e) registrácia telekomunikačnej činnosti č. 450/2002-KE/77 zo dňa 27.05.2002 
               hlavná stanica-lokalita: Drnava, Zdravotné zariadenie   
           f) registrácia telekomunikačnej činnosti zo dňa 01.01.2005 
               hlavná stanica-lokalita: Kysak, Obecný úrad 
 
       2. Územný rozsah retransmisie: 
           Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Semerovo, Lipovník, Drnava, Kysak 
 
       3. Počet prípojok: 
           Čierna nad Tisou                             478 
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           Kráľovský Chlmec     543    
           Semerovo      311 
           Lipovník                                          109 
           Drnava                                             188  
           Kysak       208 
           SPOLU:          1837  
       
       4. Ponuka programových služieb znie: 
 
4.1.KDS Čierna nad Tisou 
 
televízne programové služby: 
základný programový súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ZEMPLEN, 
MTV, M2, DUNA TV, PRO 7 
 
rozšírený programový súbor: ČT 1, ČT 2, EUROSPORT, MINIMAX, HALLMARK, PRIMA,  
DISCOVERY, MTV, GALAXIE SPORT, SPEKTRUM, HBO, HBO 2 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; FUN 
RADIO, Jemné melódie, RÁDIO KISS 
 
4.2.KDS Kráľovský Chlmec 
 
televízne programové služby: 
základný programový súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ZEMPLEN, 
MTV, M2, DUNA TV, PRO 7 
 
rozšírený programový súbor: ČT 1, ČT 2, EUROSPORT, MINIMAX, HALLMARK, PRIMA, 
DISCOVERY, VH 1, GALAXIE SPORT, SPEKTRUM, HBO, HBO 2 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; FUN 
RADIO, Jemné melódie, RÁDIO KISS 
 
4.3.KDS Semerovo  
 
televízne programové služby: 
základný programový súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, 
EUROSPORT, MUSIC BOX, SPEKTRUM, DISCOVERY, AXN, HBO, HBO 2, DUNA TV, 
CARTOON NETWORK, VIVA, TV REALITY, ROMANTICA, GALAXIE SPORT 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; FUN 
RADIO, VIVA  
 
4.4.KDS Lipovník 
 
televízne programové služby: 
základný programový súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, EUROSPORT, MTV,  M2, DUNA 
TV,  PRO 7 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA 
 
4.5.KDS Drnava 
 
televízne programové služby: 
základný programový súbor: STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, TA 3, MTV, M2, DUNA TV, PRO 
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7,  SAT 1, EUROSPORT 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA, Jemné 
melódie 
 
4.6.KDS Kysak 
 
televízne programové služby: 
základný programový súbor: STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, TA 3, ČT 1, ČT 2, GALAXIE 
SPORT, RTL, PRIMA, EUROSPORT, MUSIC BOX, SPEKTRUM, DISCOVERY, HALLMARK,  
AXN, INFOKANÁL 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Jemné melódie, 
FUN RADIO, Rádio LUMEN, Rádio EXPRES, RÁDIO KISS 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/542: 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/52 v SK: 135-LO/D-1985/2007 
účastníkovi konania (TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava ) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 39/  
SK: 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-12/39.488: 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. 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/49, doručené Rade dňa  28.03.2007 účastníka konania:  
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 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     

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 
Článok II. sa mení a znie:  
 
„1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 1094/B zo 
dňa 22.03.2007  
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2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 1094/B zo dňa 22.03.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/543: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 99-LO/D-
1546/2007, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 19.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 40/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2097/93-2007      
(na vysielanie programu Otec v sukni  zo dňa 04.05.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2097/93-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                            číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-12/40.489: 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. 2097/93-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia  § 35 ods. 1  s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 04.05.2007 o cca 22:29 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Otec v sukni, 
čím mohla byť narušená celistvosť, hodnota a charakter daného programu vrátane jeho prirodzených 
vnútorných prestávok pri dodržaní práv nositeľov práv.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/544: 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: 03.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-12/545: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 41/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1496/73-2007      
(na vysielanie programu Mladosť v ťahu z dňa 24.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1496/73-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-12/41.490: 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. 1496/73-2007, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/546:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-12/41.491: 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. 1496/73-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia  § 35 ods. 1  s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 24.03.2007 o cca 20:10 hod. odvysielal program  Mladosť v ťahu, počas ktorého, 
odvysielal upútavkový blok, čím mohla byť narušená celistvosť, hodnota a charakter daného 
programu vrátane jeho prirodzených vnútorných prestávok pri dodržaní práv nositeľov práv.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/547: 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: 03.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 42/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1549/75-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1549/75-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-12/42.492: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  č. 
1549/75-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. vo 
veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 27.03.2007 
odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Od snov k realite, obsahujúci informácie, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/548: 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: 03.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-12/549: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
K bodu 43/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/2007/TV o monitorovaní vysielania TV Považie 
(monitorovaný program z dní 20.3.2007 a 23.3.2007) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., Pov.Bystrica číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 07-12/43.493: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 44/2007/TV o monitorovaní TV 
Považie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 20.03.2007 a 23.03.2007 vysielateľa  
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ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. s  licenciou č. T/156 nebolo zistené porušenie  zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/550: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 44/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/07/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania  
(monitorované dni:26.4. a 3.5.2007) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad B. číslo licencie: T/71 
 
Uznesenie č. 07-12/44.494: 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. 45/2007/TV z monitorovania 
Bánovského televízneho vysielania konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 26.04.2007 a 
03.05.2007 vysielateľa  Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou s  licenciou č. 
T/71 nebolo zistené porušenie  zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/551: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 45/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.8/07/Ro o monitorovaní vysielania BETA RÁDIO 
(monitorovaný deň: 20.4., 21.4.2007) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica              číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 07-12/45.495: 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. 8/2007/RO o monitorovaní BETA 
RÁDIO konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 20.04.2007 a 21.04.2007 vysielateľa  Rádio 
Bojnice, s r.o. s  licenciou č. R/92 nebolo zistené porušenie  zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/552: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1847/80-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dňa 17.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1847/80-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-12/46.496: 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 § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
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evidovanú pod č. 1847/80-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 07-12/553: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 47/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1788/81-2007     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Podozrivá republika zo 17.4.2007 a upútavky na daný 
program z 15.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 07-12/47.497: 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. 1788/81-2007 začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 17.04.2007 odvysielal v programe Reportéri príspevok Podozrivá republika a dňa 
15.4.2007 upútavku na tento program, v ktorých mohlo dôjsť k prezentácií jednostranných informácií  
a názorov bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci 
vysielanej programovej služby.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/554: 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: 03.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-12/555: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.  
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 48/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1817/208-2005 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Z rúčky do rúčky z 27.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1817/208-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-12/48.498: 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 § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1817/208-2005, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/556: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 



 57

T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 49/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2259/94-2007      
(na vysielanie z dňa 30.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2259/94-2007smerujúcej proti vysielaniu rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 07-12/49.499: 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. 2259/94-2007, vedenú voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/557: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 50/  
SK č.: 51-PgO/O-962/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2302/206-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/26.11.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-12/50.500: 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. 51- PgO/O-962/2007 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 26.11.2006 odvysielal v spravodajskom programe NOVINY príspevok informujúci 
o protestoch proti návšteve pápeža v Turecku, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 

 
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. 07-12/558: 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: 19.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-12/559: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 51/  
SK č.: 42-PgO/O-763/2007 zo dňa 06.02.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2006/TV o monitorovaní TV Nové Zámky 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačenie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom)/11.11.2006, 21.11.2006) 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.    číslo licencie: T/116 
 
Uznesenie č. 07-12/51.501: 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 s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 42-PgO/O-763/2007, spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 11.11.2006 o 6:31:45, 7:04:35, 7:37:25, 8:12:10, 8:47:40, 9:01:25, 10:07:15, 10:39:45, 
10:55:45, 11:28:45, 12:01:40, 12:34:40, 13:07:15, 13:23:15, 13:56:15, 14:29:05, 15:02:05, 15:34:40, 
15:50:40, 16:20:30, 16:53:20, 17:26:20, 17:58:55, 18:14:55, 18:48:00, 19:20:50, 19:53:50, 20:26:25, 
20:42:30, 21:15:40, 21:48:25, 22:21:30, 22:54:00, a 21.11.2006 o 6:14:40 hod., 6:44:26 hod., 7:14:54 
hod., 7:45:11 hod., 8:13:06 hod., 8:42:49 hod. 9:13:22 hod., 9:43:37 hod., 10:12:38 hod., 10:42:25 
hod., 11:12:56 hod., 11:43:13 hod., 12:12:14 hod., 12:42:00 hod., 13:12:32 hod., 13:42:48 hod., 
14:11:50 hod., 14:41:37 hod., 15:12:08 hod., 15:42:24 hod., 16:11:20 hod., 16:41:06 hod., 17:11:38 
hod., 17:41:55 hod., 18:10:55 hod., 18:40:41 hod., 19:11:12 hod., 19:41:28 hod., 20:13:37 hod., 
20:43:23 hod., 21:13:54 hod., 21:44:11 hod., 22:13:13 hod., 22:43:00 hod. pri vysielaní rubriky 
Oznamy, neoznačil na obrazovke trvalo svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom),  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/560: Kancelária Rady podľa § 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 Novocentrum 
Nové Zámky a.s. 
T: 19.07.2007          Z: PKO 
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K bodu 52/  
SK č.: 29-PgO/O-646/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa č. 5/2007/TV o monitorovaní televízie Gúta TV 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva/20.09.2006, 18.10.2006) 
ÚK: Gúta TV s.r.o.             číslo licencie:T/168 
 
Uznesenie č. 07-12/52.502: 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. 29-PgO/O-646/2007, Gúta TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.09.2006 odvysielal záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva, ktorý nebol v štátnom 
jazyku a dňa 18.10.2006 odvysielal príspevok o podujatí pre sluchovo postihnutých, príspevok 
informujúci o začatí 1. kolárovských dní, príspevok o varení gulášu z diviny, príspevok informujúci 
o zápasníckom oddiele a o Veľkej cene Kolárova v zápasení a príspevok informujúci o tom, že 
miestny klub dôchodcov dostal od miestnej základnej školy dve počítačové súpravy, ktoré neboli 
v štátnom jazyku,   
 

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. 07-12/561: Kancelária Rady podľa § 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: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 53/  
SK č.: 85-PgO/O-1552/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 9/2007/TV o monitorovaní programovej služby Infoštúdia mesta Dolný Kubín 
(dodržiavanie § 16 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačenie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom)/04.02.2007) 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.               číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 07-12/53.503: 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 s § 71 zákona č. 308/2000 Z .z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 85-PgO/O-1522/2007, spoločnosť Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. 
 

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

 
tým, 

 
že dňa 10.01.2007 a 12.01.2007 pri vysielaní televíznej programovej služby neoznačil na obrazovke 
trvalo svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/562: Kancelária Rady podľa § 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 Infoštúdio mesta 
Dolný Kubín, spol. s r.o. 
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 54/  
SK č.: 502-PgO/O-572/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 8/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 35 ods.6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Slovensko hľadá Superstar II/30.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-12/54.504: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 502-PgO/O-572/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 30.12.2005 
o cca 20.00 hod.,   
 
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. 5 písm. a) vo výške 4.000.000,– , slovom štyrimilóny slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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 ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/563: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii 
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 55/  
SK č.: 970-PgO/O-74/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Informácia o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
tretí štvrťrok 2006 
(dodržiavanie § 23 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nevyhradenie väčšinového podielu vysielacieho času európskym 
dielam/júl – august 2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-12/55.505: 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. 970-PgO/O-74/2006 MAC TV s.r.o. 
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v mesiacoch júl a august 2006 nevyhradil väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym 
dielam, 

 
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. 07-12/564: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 56/  
SK č.: 473-PgO/O-111/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 104/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: prekročenie časového rozsahu pre vysielanie reklamy/12.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41                              
 



 62

Uznesenie č. 07-12/56.506: 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. 473-PgO/O-111/2005 vedené voči MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/565: 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: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 57/  
SK č.: 104-PgO/O-608/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 22/2005/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Mojsejovci/13.03.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-12/57.507: 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. 104-PgO/O-608/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 13.3.2005 o cca 20.00 hod. odvysielal program Mojsejovci, ktorý spôsobom svojho   
spracovania a svojím obsahom zasahoval do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,  
 
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. g) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión 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 ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 

 
že dňa 13.3.2005 o cca 20.00 hod. odvysielal program Mojsejovci, ktorý by mohol svojim obsahom 
ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie 
a emocionálny stav, 
 
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. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500.000,– Sk, slovom päťstotisíc 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 ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

 
tým, 

 
že pri klasifikácii programu Mojsejovci, odvysielaného dňa 13.3.2005 o cca 20.00 hod., neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 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. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/566: 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 MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o.. 
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 58/  
SK č.: 301-PgO/O-1778/2005 zo dňa 11.10.2005 
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Doplnenie: Správa č. 77/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 5, § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/08.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-12/58.508: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 301-PgO/O-1778/2005 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
 

I. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že dňa 8.10.2005 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu „Televízne noviny“ príspevok  pod 
názvom „Prvý vzťah“, ktorý by mohol ohroziť psychický a morálny vývin maloletých alebo narušiť 
ich duševné zdravie a emocionálny stav    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 
písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 1.500.000,– Sk, slovom jedenmiliónpäťstotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
II. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 8.10.2005 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu „Televízne noviny“ príspevok  pod 
názvom „Prvý vzťah“, pri ktorom neuplatnil Jednotný systém označovania programov  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 



 65

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 
písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
III. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 8.10.2005 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu „Televízne noviny“ príspevok  pod 
názvom „Prvý vzťah“, obsahujúci informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 
13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 400.000,– , slovom štyristotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/567: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a doručí ho účastníkovi konania 
spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 59/  
SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál  
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/06.02.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-12/59.509: Rada rozhodla o odročení tohto bodu programu na ďalšie zasadnutie 
Rady. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 60/  
SK č.: 50-PgO/O-943/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/205-2006   
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Lúskanie špeciál/25.11.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-12/60.510: 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. 50-PgO/O-943/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona   
 

porušil 
 

I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 25.11.2007 o cca 17.20hod. odvysielal program „Lúskanie špeciál“, ktorý by mohol ohroziť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny 
stav,  
 
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. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 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 ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 25.11.2007 o cca 17.20hod. odvysielal program „Lúskanie špeciál“, pri ktorého zaradení do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
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Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 25.11.2006 o cca 17.20hod. odvysielal program „Lúskanie špeciál“, 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 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc 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 ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/568: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-12/569: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 61/  
SK č.: 31-PgO/O-648/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2217/2002-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Metro/13.11.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-12/61.511: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 31-PgO/O-648/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, 
 

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

tým, 
 
že dňa 13.11.2006 o cca 22:15hod. odvysielal v rámci programu Metro vystúpenie skupiny Moja Reč, 
počas ktorého boli odvysielané vulgarizmy, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania programov,  
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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 100.000,– Sk, slovom jednostoticíc 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 ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-12/570: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 19.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-12/571: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.07.2007          Z: PgO 
 
62/Rôzne 
1. Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac máj 2007 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac máj 2007 na vedomie. 
 
 
 
 
V Bratislave, 19.06.2007 

 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 


