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Zápisnica č. 20/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19.11.2007 

o 10:00 hod. a dňa 20.11.2007 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká 

 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
19. novembra 2007 začiatok o 10,00 hod. 
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
      SK: 391-LO/O-R01/2007 
    394-LO/O-R04/2007 
    404-LO/O-R14/2007 

vo veci pridelenia frekvencií: 98,2 MHz Bardejov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 92,6 MHz Zvolen 
      ÚP: 10.00 hod.   

 
1.2. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
      SK: 392-LO/O-R02/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 95,6 MHz Bratislava  
      ÚP: 10.15 hod.    
 
1.3. Žiadateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 SK: 405-LO/O-R15/2007 

vo veci pridelenia frekvencií: 92,0 MHz Žiar nad Hronom 
      ÚP: 10.30 hod.     
 
1.4. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava                   
      SK:  402-LO/O-R12/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 89,0 MHz Zvolen 
      ÚP: 10.45 hod.     
 
1.5. Žiadateľ: ONEMEDIA, s.r.o., Nitra 
 SK: 393-LO/O-R03/2007 
  396-LO/O-R06/2007 
  403-LO/O-R13/2007 
  406-LO/O-R16/2007 
 vo veci pridelenia frekvencií: 89,2 MHz Brezno, 90,6 MHz Nitra, 89,7 MHz Zvolen, 91,4  
      MHz Žiar nad Hronom 
      ÚP: 11.00 hod.     
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1.6. Žiadateľ: BP Media, s.r.o., Ludanice 
      SK: 400-LO/O-R10/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií: 102,9 MHz Topoľčany 
      ÚP: 11.15 hod.    
 
1.7. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
      SK: 401-LO/O-R11/2007 
            vo veci pridelenia frekvencií: 92,8 MHz Trenčín 
      ÚP: 11.30 hod.    
 
1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
      SK: 399-LO/O-R9/2007 
      vo veci pridelenia frekvencií 96,1 MHz Senica 
      ÚP: 11.45 hod.    
 
1.9. Žiadateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
       SK: 395-LO/O-R05/2007 
     397-LO/O-R07/2007 

vo veci pridelenia frekvencií 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica 
       ÚP: 12.00 hod.    
 
********************************************************************************  
 
  
20. novembra 2007, začiatok o 9.30 hod. v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie   
SK:  391-LO/O-R01/2007 
 394-LO/O-R04/2007 
 404-LO/O-R14/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 98,2 MHz Bardejov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 92,6 MHz Zvolen 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
3/ Výberové konanie   
SK: 392-LO/O-R02/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Bratislava 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
 
4/ Výberové konanie 
SK: 405-LO/O-R15/2007 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
5/ Výberové konanie 
SK: 402-LO/O-R12/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 89,0 MHz Zvolen 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava                   
 
6/ Výberové konanie 
SK: 393-LO/O-R03/2007 
 396-LO/O-R06/2007 
 403-LO/O-R13/2007 
 406-LO/O-R16/2007 
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vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Brezno, 90,6 MHz Nitra, 89,7 MHz Zvolen, 91,4 MHz Žiar 
nad Hronom 
ÚK: ONEMEDIA, s.r.o., Nitra 
 
7/ Výberové konanie   
SK: 400-LO/O-R10/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 102,9 MHz Topoľčany 
ÚK: BP Media, s.r.o., Ludanice 
 
8/ Výberové konanie   
SK: 401-LO/O-R11/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Trenčín 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
9/ Výberové konanie   
SK: 399-LO/O-R9/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Senica 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
10/ Výberové konanie 
SK: 395-LO/O-R05/2007 
       397-LO/O-R07/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
11/ SK: 373-LO/D-4531/2007 zo dňa 17.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/263 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
12/ SK: 415-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007 
vo veci žiadosť podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz 
 
13/ SK: 286-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007 
žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Víťaz 
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz 
 
14/ SK: 338-LO/D-4029/2007 zo dňa 17.09.2007 
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o, Michalovce 
 
15/ SK: 390-LO/O-4522/2007 zo dňa 19.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o, Michalovce 
 
16/  SK: 231-LO/D-2749/2007 zo dňa 15.06.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Plavecký Štvrtok 
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 
 
17/ SK: 382-LO/O-4559/2007 zo dňa 22.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., držiteľom 
registrácie retransmisie č. TKR/119 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany 
 



 4

18/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 17 
písm. c) zákona č.  308/2000 Z.z.  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
19/ SK: 289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
20/ SK: 348-LO/D-4183/2007 zo dňa 26.09.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
21/ SK: 303-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Slovensko) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
22/ SK: 304-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Regina) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
23/ SK: 305-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Devín) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
24/ SK: 306-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio_FM) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
25/ SK: 307-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Patria) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
26/ SK: 308-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Radio Slovakia International) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
27/ SK: 309-LO/D-3777/2007 zo dňa 30.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (STV1) 
ÚK: Slovenská televízia 
ÚP: 11:45 hod. 
 
28/ SK: 310-LO/D-3777/2007 zo dňa 30.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (STV2) 
ÚK: Slovenská televízia 
ÚP: 11:45 hod. 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.71/2007/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín  
(monitorovaný program z dňa 12.9. a 14.9.2007) 



 5

Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., D.Kubín  číslo licencie:T/86 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3687/136-2007      
(na vysielanie  z dní 29.9., 30.9. a 1.10. 2007.)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007 smerujúcej proti vysielaniu RÁDIO TATRY 
INTERNATIONAL – RTI 
Vysielateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86 
 
31/ Šetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3995/162-2007, 4045/165-2007      
(na vysielanie  programu Čo na to Mojsejovci? z dňa 03.09.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 3995/162-2007, 4045/165-2007 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. , Bratislava                             číslo licencie:T/39 
         
32/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3854/150-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3854/150-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39 
 
33/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3852/152-2007      
(na vysielanie  upútavky  zo dňa 3.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3852/152-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.81/07/TV o monitorovaní vysielania TV Pohoda 
(monitorovaný deň: 24.9. a 1.10.2007) 
Vysielateľ: NTVS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom   číslo licencie: T/174 
 
35/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4153/169-2007      
(na vysielanie programu SuperStar z dní 2.,8.,9.,15.,22.,23. a 24.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/169-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,   číslo licencie: T/41 
 
36/ SK č.: 334-PgO/O-3973/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  program Noviny / príspevky Výpalné metódy vymáh. firmy a Zdrav. 
problémy z vymáh. firmy / 28.06.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                       číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č.: 333-PgO/O-3972/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1215/60-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Vládu nezaujíma vymáh. škandál/ 
27.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č.: 319-PgO/O-3829/2007 zo dňa 28.08.2007 



 6

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2417/104-2007, č. 2764/114-2007 smerujúcich voči 
vysielaniu Televízie Poprad 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu / 04.05.2007, 05.05.2007) 
ÚK: TV Poprad s.r.o.                                                                                    číslo licencie: T/123 
 
39/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
11:30 hod. – Slovenský rozhlas 
11:45 hod. – Slovenská televízia 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 995 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-20/1.879: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie   
SK:  391-LO/O-R01/2007 
 394-LO/O-R04/2007 
 404-LO/O-R14/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 98,2 MHz Bardejov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 92,6 MHz Zvolen 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/2.880: 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. 391-LO/O-
R01/2007, začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
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 § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu  98,2 MHz – Bardejov  
 

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

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1999 zo dňa 09.02.1999 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

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

„98,2 MHz – Bardejov“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    98,2 MHz – Bardejov  
              Lokalita:    Bardejov 
              Frekvenčný list:             9180/10/2007 zo dňa 01.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/996: 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. 391-LO/O-R01/2007, spoločnosti 
D.EXPRES, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-20/2.881: 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. 394-LO/O-
R04/2007, začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
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 § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu  95,4 MHz – Dolný Kubín  
 

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

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1999 zo dňa 09.02.1999 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

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

„95,4 MHz – Dolný Kubín“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
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        „Frekvencia:    95,4 MHz – Dolný Kubín  
              Lokalita:    Dolný Kubín 
              Frekvenčný list:             9124/10/2007 zo dňa 05.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/997: 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. 394-LO/O-R04/2007, spoločnosti 
D.EXPRES, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-20/2.882: 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. 404-LO/O-
R14/2007, začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
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 § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu  92,6 MHz – Zvolen  
 

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

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1999 zo dňa 09.02.1999 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

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

„92,6 MHz – Zvolen“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    92,6 MHz – Zvolen  
              Lokalita:    Zvolen 
              Frekvenčný list:             9182/10/2007 zo dňa 05.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/998: 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. 404-LO/O-R14/2007, spoločnosti 
D.EXPRES, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 20.12.2007          Z: LO 
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K bodu 3/  
Výberové konanie   
SK: 392-LO/O-R02/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Bratislava 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/3.883: 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. 392-LO/O-
R02/2007 začatom dňa 10.10.2007 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
Best FM Media, spol. s r.o.,  
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti: 
 
Best FM Media, spol. s r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 
 

licenciu č. R/101 
 

na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Názov programovej služby: Rádio BEST    
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 95,6 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 v Bratislave zo 
dňa 24.10.2007, vložka č. 700/B, zoznam výpisov č.: C-5748/07. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  v Bratislave zo dňa 24.10.2007, vložka č. 
700/B, zoznam výpisov č.: C-5748/07. 

 
III. 

 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
02.11.2007 ( č.p.d. 4830/2007): 

1. Programové typy: 
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1.1 Spravodajstvo: min. 3% 
1.2 Publicistika: min. 2% 

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

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: min. 1% 
1.3.5 Hudobné programy: min. 10% 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 5% 

 
IV. 
 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče CD  
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:   95,6 MHz  Bratislava 
 Lokalita:                   Bratislava - mesto  
 Frekvenčný list:        9118/10/2007 zo dňa 05.10.2007 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/999: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spol. Best FM Media, spol. s r.o.,  
Bratislava a  vyzve ho  na úhradu správneho poplatku.  
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie 
SK: 405-LO/O-R15/2007 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/4.884: 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. 405-LO/O-
R15/2007 začatom dňa 10.10.2007, 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 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   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne 
konanie na dobu 30 dní, nakoľko to z dôležitých dôvodov navrhol účastník konania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1000: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 405-LO/O-
R15/2007 a zašle ho účastníkovi konania (Rádio VIVA, a.s., Bratislava). 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie 
SK: 402-LO/O-R12/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 89,0 MHz Zvolen 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava                   

 
Uznesenie č. 07-20/5.885: 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. 402-LO/O-
R12/2007 začatom dňa 10.10.2007, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o pridelenie frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 
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 podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
prideľuje  

 
frekvenciu 89,0 MHz Zvolen 

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava. 
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Podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie 
parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ 
je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi 
Rade. 
 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1001: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 402-LO/O-
R12/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie 
SK: 393-LO/O-R03/2007 
 396-LO/O-R06/2007 
 403-LO/O-R13/2007 
 406-LO/O-R16/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Brezno, 90,6 MHz Nitra, 89,7 MHz Zvolen, 91,4 MHz Žiar 
nad Hronom 
ÚK: ONEMEDIA, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 07-20/6.886: 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. 393-LO/O-
R03/2007 začatom dňa 10.10.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
ONEMEDIA, s.r.o.  
Fraňa Mojtu 40 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 89,2 MHz Brezno 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/91 spoločnosti ONEMEDIA, s.r.o., Nitra a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
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1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „89,2 MHz Brezno“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.2 a  text: 
  „Frekvencia: 89,2 MHz Brezno 
    Lokalita: Brezno 
    Frekvenčný list: 9120/10/2007 zo dňa 05.10.2007“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1002: 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. ONEMEDIA s.r.o., Nitra spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007           Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-20/6.887: 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. 396-LO/O-
R06/2007 začatom dňa 10.10.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
ONEMEDIA, s.r.o.  
Fraňa Mojtu 40 
949 01 Nitra 
 
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 90,6 MHz  Nitra 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/91 spoločnosti ONEMEDIA, s.r.o., Nitra a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 
2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „90,6 Nitra“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.5 a  text: 
  „Frekvencia: 90,6 MHz  Nitra 
    Lokalita: Nitra 
    Frekvenčný list: 9181/10/2007 zo dňa 01.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-20/1003: 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. ONEMEDIA s.r.o., Nitra spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007           Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-20/6.888: 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. 403-LO/O-
R13/2007 začatom dňa 10.10.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
ONEMEDIA, s.r.o.  
Fraňa Mojtu 40 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 89,7 MHz  Zvolen 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/91 spoločnosti ONEMEDIA, s.r.o., Nitra a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 
3. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „89,7 MHz Zvolen“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.3 a  text: 
  „Frekvencia: 89,7 MHz  Zvolen 
    Lokalita: Zvolen 
    Frekvenčný list: 9115/10/2007 zo dňa 01.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1004: 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. ONEMEDIA s.r.o., Nitra spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007           Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-20/6.889: 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. 406-LO/O-
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R16/2007 začatom dňa 10.10.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
ONEMEDIA, s.r.o.  
Fraňa Mojtu 40 
949 01 Nitra 
 
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 91,4 MHz  Žiar nad Hronom 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/91 spoločnosti ONEMEDIA, s.r.o., Nitra a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 
4. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „91,4 MHz Žiar nad Hronom“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.4 a  text: 
  „Frekvencia:   91,4 MHz  Žiar nad Hronom 
    Lokalita:   Žiar nad Hronom 
    Frekvenčný list:  9119/10/2007 zo dňa 05.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1005: 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. ONEMEDIA s.r.o., Nitra spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie   
SK: 400-LO/O-R10/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 102,9 MHz Topoľčany 
ÚK: BP Media, s.r.o., Ludanice 
 
Uznesenie č. 07-20/7.890: 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. 400-LO/O-
R09/2007 začatom dňa 10.10.2007, 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: 
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BP Média s.r.o. 
Slobody 74/34 
956 11 Ludanice 
 
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 BP Media, s. r.o., Ludanice 
 

licenciu č. R/102 
 
na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: RÁDIO YES 
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: 102,9 MHz Topoľčany 
 

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 Nitra zo dňa 
30.10.2007, Oddiel: Sro, vložka číslo 19322/N 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 30.10.2007, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 19322/N 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: (viď Žiadosť o udelenie licencie doručený Rade 30.10.2007 –  p.č. 4784/2007). 
 
Spravodajstvo – min. 0,92% 
Publicistika:  

1. polit. publicistika – min. 0% 
2. ostatná publicistika – min. 0% 

Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy – min. 0 % 
2. náboženské programy – min. 0% 
3. literárno-dramatické programy – min. 0% 
4. zábavné programy – min. 0% 
5. hudobné programy – min. 0,82% 
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2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 0,92% 
 
3. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie rozhlasovej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 0 Sk 
 
 

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

CD/mp3, resp. DVD, VHS videokazeta 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  

 
Frekvencia:  102,9 MHz Topoľčany 
Lokalita:                         Topoľčany  
Frekvenčný list:                Č.j.: 9122/10/2007 zo dňa 05.10.2007 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1006: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 400-LO/O-R10/2007  
spoločnosti BP Média s.r.o., Ludanice a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku.  
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie   
SK: 401-LO/O-R11/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 92,8 MHz Trenčín 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 07-20/8.891: 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. 401-LO/O-
R11/2007 začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

prideľuje frekvenciu 92,8 MHz Trenčín 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/89 Mariánovi Dokupilovi – Doko Media, Kollárova 
1308/34, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 

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

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/89 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/89/2004 zo dňa 26.10.2006 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1. v článku I., bod. 6. sa v závere vkladá text: „92,8 MHz Trenčín“, 
2. v článku III., bod 2. sa v závere vkladá text:  

frekvencia: 92,8 MHz Trenčín 
lokalita: Trenčín 
Frekvenčný list: 9116/10/2007 zo dňa 05.10.2007“, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1007: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 401-LO/O-R11/2007  
Mariánovi Dokupilovi – Doko Media a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku.  
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie   
SK: 399-LO/O-R9/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Senica 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 07-20/9.892: 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. 399-LO/O-
R09/2007  začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
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 96,1 MHz Senica 

 
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: 

 „96,1 MHz Senica“ 
 
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 

„ Frekvencia: 96,1 MHz Senica 
Lokalita:   Senica 
Frekvenčný list: 9123/10/2007 zo dňa 01.10.2007“, 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1008: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 399-LO/O-R09/2007  
spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie 
SK: 395-LO/O-R05/2007 
       397-LO/O-R07/2007 
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/10.893: 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. 395-LO/O-
R05/2007, začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 

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

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu  95,2 MHz – Námestovo  
 

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

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 
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Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/1996 zo dňa 15.09.1996 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

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

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

        „Frekvencia:    95,2 MHz – Námestovo  
              Lokalita:    Námestovo 
              Frekvenčný list:             9121/10/2007 zo dňa 05.10.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1009: 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. 395-LO/O-R05/2007, spoločnosti 
OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-20/10.894: 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. 397-LO/O-
R07/2007, začatom dňa 10.10.2007 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: 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 

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

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu  96,3 MHz – Považská Bystrica  
 

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

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/1996 zo dňa 15.09.1996 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

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

„96,3 MHz – Považská Bystrica“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    96,3 MHz – Považská Bystrica  
              Lokalita:    Považská Bystrica 
              Frekvenčný list:             9125/10/2007 zo dňa 05.10.2007“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1010: 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. 397-LO/O-R07/2007, spoločnosti 
OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava a zároveň ho vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 373-LO/D-4531/2007 zo dňa 17.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/263 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/11.895: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 373-LO/D-
4531/2007 začatom dňa 17.10.2007, vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o 
registráciu retransmisie v káblovom distribučnom systéme (ďalej aj “KDS”) účastníka konania: 
 
MICRONET a.s. 
Stará Prievozská 2 
821 09 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/263 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/263/2006 zo dňa 19.09.2006 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia 
Telekomunikačného úradu SR o splnení oznamovacej povinnosti zo dňa 27.07.2006 
    - hlavná stanica – lokalita: Kopčianska ul., Bratislava 
  
2. Územný rozsah vysielania: mesto Bratislava 
  
3. Počet prípojok: 5000 
 
4. Ponuka programových služieb:  
  
4.1. Základná programová ponuka: 
televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Music Box, ČT1, ČT2, 

ČT24, TV NOE, Film BOX, Zone Romantica, Zone Reality, 
Discovery Channel, Animal Planet, MTV Europe, VH1, Eurosport, 
CNNI, AXN, Minimax/A+, Jetix, Spektrum, Euro News, BBC 
World, TV Paprika, ORF1, ORF2, PRO7, RTL, SAT1, Deutsche 
Welle, Prima, TV5 MONDE, Eurosport 2, Viasat History, Viasat 
Explorer/Spice, RTL 2 
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rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 

Rádio Regina; FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio EXPRES, Jemné 
melódie, VIVA 

 
4.2. Rozšírený súbor: 
televízne programové služby:  CS film, FILM +, Galaxie sport, ESPN Classic, Hustler TV, 

NONSTOP KINO SD, TV Deko, TV Fashion, AXN Crime, AXN 
Scifi 

 
4.3. Prémiové programy:  
televízne programové služby:  NONSTOP KINO HD, XXX Xtreme, HBO, HBO2, Cinemax, 

Cinemax2  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1011: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 373-LO/D-4531/2007 
písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (MICRONET a.s., Bratislava) 
a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 415-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007 
vo veci žiadosť podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz 
 
Uznesenie č. 07-20/12.896: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 415-LO/D-
3533/2007 zo dňa 06.08.2007, vo veci žiadosti o oslobodenie od povinnosti podľa ustanovenia § 17 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania - spoločnosti 
 
VÍŤSTAV, s.r.o. 
082 38 Víťaz č. 40 
 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 06.08.2007 a podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní s odkazom na ustanovenie § 40 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

p r e r u š u j e  
 
správne konanie č. 415–LO/D-3533/2007 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke. 
        
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1012: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie a zašle ho spoločnosti VÍŤSTAV, 
s.r.o., Víťaz. Kancelária Rady požiada Šatistický úrad SR o stanovisko k demografickým údajom 
v oblasti kultúry týkajúci sa počtu domáctnosti a počtu úživateľov káblovej retransmisie 
a rozhlasového vysielania. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 286-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007 
žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Víťaz 
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz 
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Uznesenie č. 07-20/13.897: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 286-LO/D-
3533/2007 začatom dňa 06.08.2007, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom 
káblového distribučného systému (ďalej aj „KDS“) účastníka konania: 
 
VÍŤSTAV, s.r.o. 
082 38 Víťaz č. 40 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 06.08.2007 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 
308/2000 Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/283 

  
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle splnenia oznamovacej 

povinnosti zo dňa 14.08.2007  
- hlavná stanica – lokalita: Obecný úrad Víťaz, obec Víťaz 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: KDS 

 
2. územný rozsah vysielania: územie obce Víťaz 
 
3. počet prípojok: 290 
 
4. ponuka programových služieb:  
          Základný súbor: 

televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1013: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 286-LO/D-3533/2007 
písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 338-LO/D-4029/2007 zo dňa 17.09.2007 
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o, Michalovce 
 
Uznesenie č. 07-20/14.898: 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. 338-LO/D-4029/2007 zo dňa 17.09.2007 
posúdila  doručené oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - zmeny konateľov, zmeny základného imania 
a zmien v dozornej rade spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
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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/118 na televízne  vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/118/2007 zo dňa 07.12.1999  sa  menia  a v úplnom znení 
znejú takto:  

„I. 
 

(1) Názov programovej služby: TV MISTRAL 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie 

končí dňa 25.01.2012  
(3) Časový rozsah vysielania: 18 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, Michalovce  
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

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

právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice zo 
dňa 04.10.2007, vložka číslo 11189/V, zoznam výpisov č. V-13176/07  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Košice zo dňa 04.10.2007, vložka číslo 11189/V, zoznam 
výpisov č. V-13176/07  

 
III. 

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

dňa 02.08.2001 (č.p.d.1948/2001): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  95 % 
2. Programy: min. 5% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: 60% 
2. Publicistika:  40% 
 2.1 Politická publicistika: 20 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 20 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 0 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona č. 
308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 
22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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5. Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom 
verejnosti 

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: Podľa 
§ 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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

 
IV. 

 
1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, prevádzkovaných spoločnosťou: UPC 

BROUDBAND Slovakia,  s.r.o. Bratislava.  
2)  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

CD vo formáte MPG-3, VHS.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1014: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 338-LO/D-4029/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV MISTRAL, s.r.o., 
Michalovce.   
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 390-LO/O-4522/2007 zo dňa 19.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o, Michalovce 
 
Uznesenie č. 07-20/15.899: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 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 
v správnom konaní č. 390-LO/O-4522/2007, že účastník správneho konania – vysielateľ televíznej  
programovej služby s licenciou č. T/118:  
 
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
Mestský úrad, nám. Osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 

 
porušil povinnosť  ´ 

 
ustanovenú v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 

 
v súvislosti s tým, že vysielateľ neoznámil Rade všetky zmeny, týkajúce sa údajov uvedených 
žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 cit. zákona 
a nepredložil údaje a doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien. 
 

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. 07-20/1015: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 390-
LO/O-4522/2007 a zašle ho účastníkovi konania - spoločnosti TV Mistral, s.r.o. Michalovce. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 231-LO/D-2749/2007 zo dňa 15.06.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v obci Plavecký Štvrtok 
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 
 
Uznesenie č. 07-20/16.900: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 231-LO/D- 
2749/2007  zo dňa 15.06.2007 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom  
káblových distribučných systémov v obci  Plavecký Štvrtok,  žiadateľa - spoločnosti : 
 
PS Kábel, spol. s r.o. 
Plavecký Štvrtok 172 
900 68 Plavecký Štvrtok 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/284 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Káblový distribučný systém   

      Hlavná stanica: Plavecký Štvrtok č. 172  
2. Územný rozsah retransmisie:   Plavecký Štvrtok 
3.  Počet  prípojok:         300           
4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
      televízne programové služby:     STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, Prima, 

ORF 1, ORF 2, PRO 7, RTL 2, RTL+, SAT 1, Super RTL, 
NOE 

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

     rozšírený súbor:  -     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1016: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 231-LO/D-2749/2007  a zašle ho 
účastníkovi konania (  spol. PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok)  spolu s výzvou  na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 382-LO/O-4559/2007 zo dňa 22.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., držiteľom 
registrácie retransmisie č. TKR/119 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany 
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Uznesenie č. 07-20/17.901: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 382-LO/O-
4559/2007,  vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. –  s účastníkom 
konania, prevádzkovateľom retransmisie na základe registrácie č. TKR/119: 
 
KATELSTAV, s.r.o. 
M.R. Štefánika 800/1 
922 07 Veľké Kostoľany 
 
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 382-LO/O-4559/2007, nakoľko odpadol dôvod  konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1017: Kancelária Rady vydá prevádzkovateľovi retransmisie, spol. KATELSTAV, 
s.r.o., rozhodnutie o zastavení správneho konania.   
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 17 písm. 
c) zákona č.  308/2000 Z.z.  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/18.902: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 
správne konanie voči spoločnosti SATRO, s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava vo veci dohľadu 
nad dodržiavaním povinnosti podľa ust. § 17ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. – uzatvorenie 
zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1018: Kancelária Rady zašle spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava oznámenie 
o začatí správneho konania a požiada ju o vyjadrenie sa k predmetu správneho konania v lehote 10 
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenský rozhlas 
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Uznesenie č. 07-20/19.903: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007 s účastníkom konania 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 

rozhodla takto: 
 

Rada v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1019: Kancelária Rady zašle účastníkovi konania – Slovenský rozhlas – rozhodnutie 
Rady v správnom konaní č. 289-LO/O-3638/2007. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
Úloha č. 07-20/1020: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi upovedomenie o meritórnom rozhodnutí 
v správnom konaní č. 289-LO/O-3638/2007. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 348-LO/D-4183/2007 zo dňa 26.09.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-20/20.904: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 348-
LO/D-4183/2007 zo dňa 26.09.2007, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/257 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania 

 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/257 takto: 
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/257/2006 zo dňa 04.07.2006 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: V zmysle oznámenia spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s., Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 14.04.2004.  
 
1.1. Hlavná stanica:  
 - Kopčianska 20/C, Bratislava. 

  
 1.2. Spôsob vykonávania retransmisie: 
  - prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS), 
  - prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete. 
   

 2.    Územný rozsah retransmisie: územie Slovenskej republiky 
 
3.    Počet  prípojok: 210 000            
 
4.    Ponuka programových služieb:   
       4.1. Základný súbor  
       televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, ORF 1, ORF 2, 

Magyar TV, ČT 1, ČT 2, PRO7, RTL, BBC World, ČT 
24, Eurosport, Eurosport 2, Zone Reality, Discovery 
Channel, MTV Europe, Spektrum, VH1 Europe, 
National Geographic, Nautik TV, CNN, Cartoon 
Network, Jetix, Fashion TV 

     rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Rádio 
LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY, Rádio 
EXPRES 

       
      4.2. Základný balík:                       STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, ČT24, 

Magyar TV1, Magyar TV2, ORF1, ORF2 
 

   rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Rádio 
LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY, Rádio 
EXPRES 

 
    4.3.  MIX: Zone Club, Film+, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, TV Óčko, ESPN,  ČS 

Film, Viasat History, Sport 1, FILM BOX, AXN 
    4.4.  Cinemax balík: Cinemax, Cinemax 2  
    4.5.  HBO balík: HBO, HBO 2, HBO Comedy  
    4.6.  Balík pre dospelých: Hustler TV, XXX Xtreme 
    4.7. Základný balík televíznych programových služieb poskytovaný prostredníctvom 

verejnej rádiovej elektronickej komunikačnej siete: STV1, STV2, TV Markíza, TA3, 
ČT 24, Moooby Music TV, TV Óčko, MusicBox, E24 TV-erotika 

    4.8. Športový balík: Eurosport, Eurosport 2, ESPN, Galaxie Sport, Sport 1, Viasat 
Explorer/Spice 

    4.9.  Detský a hudobný balík: Jetix, Jetix Play, Cartoon Networks, MTV Europe, VH1, Óčko 
    4.10.Dokumentárny balík: Spektrum, Discovery channel, Viasat History, National 

Geographic, Zone Reality, Nautik TV 
    4.11. Rodinný balík 1: PRO7, RTL, Music Box, CS Film, AXN, Fashion TV 
    4.12. Rodinný balík 2: BBC World, CNN, Film+, Film Box, SAT1, Zone Club 
    4.13. Prémiový balík programov pre dospelých: Nonstop kino, Hustler TV, XXX Xtreme 
    4.14. Balík Nonstop kino HD: Nonstop kino HD, Nonstop kino 
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    4.15. Balík Cinemax + Balík HBO: Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO 2, HBO Comedy 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1021: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/257 v SK: 348-LO/D-4183/2007 a zašle ho účastníkovi konania (Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava) spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 303-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Slovensko) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/21.905: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
303-LO/D-3788/2007 začatom dňa 31.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d eľu j e  
 

Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  R D / 1  
 

na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko   
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 12,9  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 2,8 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 24,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
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1.3.1 Literárno-dramatické: 3,6 % 
1.3.2 Hudobné: 48,7 % 
1.3.3 Zábavné: 1,0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 7,0 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 78,3 % 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1022: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 303-LO/D-3788/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 304-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Regina) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/22.906: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
304-LO/D-3788/2007 začatom dňa 31.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 2  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina  
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
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     1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: 9,3  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 24,2 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 5,4 % 
1.3.2 Hudobné: 58,2 % 
1.3.3 Zábavné: 1,6 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 1,3 % 
  

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 75,3 % 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1023: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 304-LO/D-3788/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
SK: 305-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Devín) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/23.907: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
305-LO/D-3788/2007 začatom dňa 31.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 3  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
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1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 

2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín  
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 1,2  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 7,3 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 11,4 % 
1.3.2 Hudobné: 79,1 % 
1.3.3 Zábavné: 1,0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 96,2 % 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1024: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 305-LO/D-3788/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
SK: 306-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio_FM) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/24.908: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 
306-LO/D-3788/2007 začatom dňa 31.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d eľu j e  
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Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  R D / 4  
 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 4, Rádio_FM   
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 
radou (podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 3,0  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 6,9 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 0 % 
1.3.2 Hudobné: 88,1 % 
1.3.3 Zábavné: 0% 
1.3.4 Šport a motorizmus: 2,0 % 

 
6.   Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 56,2 % 
7.   Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1025: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 306-LO/D-3788/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
SK: 307-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Rádio Patria) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/25.909: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
307-LO/D-3788/2007 začatom dňa 31.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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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r o z h o d n u t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 5  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 5, Rádio Patria 
3.   Jazyk vysielania: maďarský, rusínsky, rómsky, český, ukrajinský, nemecký, poľský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
             Redakcia maďarského vysielania: 

      1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: 14,3  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 1,0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 48,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 2,2 % 
1.3.2 Hudobné: 32,0 % 
1.3.3 Zábavné: 0,4 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 2,1 % 

             Národnostné a etnické vysielanie: 
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 5,9  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0,3 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 37,8 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 10,9 % 
1.3.2 Hudobné: 42,7 % 
1.3.3 Zábavné: 1,5 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0,9 % 

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 99,6 % (vysielanie pre maďarských poslucháčov), 99,8 % (národnostné a etnické 
vysielanie) 

7.   Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1026: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 307-LO/D-3788/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 



 36

K bodu 26/  
SK: 308-LO/D-3788/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie (Radio Slovakia International) 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/26.910: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 
308-LO/D-3788/2007 začatom dňa 31.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 6  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 6, Radio Slovakia International 
3.   Jazyk vysielania: slovenský, anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 3832 hodín/ročne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 25,9 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0  % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 54,0  % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 0  % 
1.3.2 Hudobné: 20,1 % 
1.3.3 Zábavné: 0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0 % 

 
6.   Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 99,8 % 
7.   Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-20/1027: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 308-LO/D-3788/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 27/  
SK: 309-LO/D-3777/2007 zo dňa 30.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (STV1) 
ÚK: Slovenská televízia 
ÚP: 11:45 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/27.911: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 
309-LO/D-3777/2007 začatom dňa 30.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskej televízií, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Jednotka   
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 
radou (podľa podania účastníka konania č. 3777/2007 zo dňa 30.08.2007):  
a) Programová služba (100%): 

1. Doplnkové vysielanie – 4,5% 
2. Programy – 95,5 %  

b) Programy: 
1. Spravodajstvo – 8,9% 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0,7 % 
   2.2. ostatná publicistika – 20,9 % 
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3. Dokumentárne programy –  3,3% 
4. dramatické programy –  55,6 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 7,7 % 
6. Hudobné programy – 1,2% 
7. Vzdelávacie programy – 0,6 % 
8. Náboženské programy – 0,1% 
9. Šport –  0,9% 

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 60 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS (režim Long play) alebo DVD 
8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: min. 51 

% 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 20 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
bez obmedzeného prístupu verejnosti podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.  

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: v zmysle Jednotného 
systému označovania programov podľa ustanovenia § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov 
a základné údaje o vysielaných programoch 

 
Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 
c) identifikácia doplnkových obsahových služieb: EPG 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1028: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 309-LO/D-3777/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskej televízii. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 28/  
SK: 310-LO/D-3777/2007 zo dňa 30.08.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (STV2) 
ÚK: Slovenská televízia 
ÚP: 11:45 hod. 
 
Uznesenie č. 07-20/28.912: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 
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310-LO/D-3777/2007 začatom dňa 30.08.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
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 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskej televízií, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 2  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 

      2.   Názov programovej služby: Dvojka 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 18 hodín denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 3777/2007 zo dňa 30.08.2007):  
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – 3,6% 
2. Programy – 96,4 %  
b) Programy: 
1. Spravodajstvo – 26,6% 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 4,6 % 
   2.2. ostatná publicistika – 23,3 % 
3. Dokumentárne programy – 17,6 % 
4. dramatické programy –  9,7 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 1,6 % 
6. Hudobné programy – 2,9% 
7. Vzdelávacie programy – 3,3 % 
8. Náboženské programy – 2,6% 
9. Šport – 7,8 % 

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo 

verejnom záujme: 60 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS (režim Long play) alebo 
DVD 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
min. 51 % 
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9.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 20 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: 
vysielateľ bez obmedzeného prístupu verejnosti podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 
Z. z.  

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: v zmysle Jednotného 
systému označovania programov podľa ustanovenia § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
d) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov 
a základné údaje o vysielaných programoch 

 
Zahraničná doložka: 

d) teritórium: Česká republika 
e) jazyk vysielania: slovenský 
f) identifikácia doplnkových obsahových služieb: EPG 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

c) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

d) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1029: Kancelária Rady vyhotoví v SK: 310-LO/D-3777/2007 rozhodnutie o udelení 
licencie a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskej televízii. 
T: 20.12.2007          Z: LO 
 
K bodu 29/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.71/2007/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín  
(monitorovaný program z dňa 12.9. a 14.9.2007) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., D.Kubín  číslo licencie:T/86 
 
Uznesenie č. 07-20/29.913: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po 
prerokovaní Správy č. 71/2007/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín, začína správne 
konanie voči spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačením programovej služby 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) v dňoch 12.09.2007 (počas vysielania programov 
Magazín v čase od cca 09:00 hod. do cca 09:30 hod. a Fórum v čase od cca 18:00 hod. do cca 18:30 
hod. a od cca 22:00 hod. do cca 22:30 hod.) a 14.09.2007 (počas vysielania programov Fórum 
v čase od cca 09:00 hod. do cca 09:30 hod. a Spravodajstvo v čase od cca 18:30 hod. do cca 19:00 
hod a od cca 22:00 hod. do cca 22:30 hod.).  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-20/1030: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 04.12.2007          Z: PKO 
 
K bodu 30/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3687/136-2007      
(na vysielanie  z dní 29.9., 30.9. a 1.10. 2007.)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007 smerujúcej proti vysielaniu RÁDIO TATRY 
INTERNATIONAL – RTI 
Vysielateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 07-20/30.914: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007 voči vysielaniu rozhlasovej programovej 
služby RÁDIO TATRY INTERNATIONAL - RTI, začína správne konanie voči spoločnosti Poprad 
Reality Invest, a.s., vo veci možného porušenia § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci vysielania programov European Mix inc. Album Zone 1 a European Mix inc. 
Album Zone 2 zo dňa 29.09.2007 od cca 22:00 , Švédska Topka zo dňa 30.9.2007 o cca 20:00, Johny 
Reecel a Johny Reecel 2 zo dňa 30.9.2007 od cca 20:56, Larry London zo dňa 1.10.2007 o cca 19:00 
a John Cavanagh zo dňa 1.10.2007 o cca 20:00 odvysielal informácie v anglickom jazyku bez toho, 
aby zabezpečil vo vysielaní programovej služby používanie štátneho jazyka. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1031: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 04.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1032: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 31/  
Šetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3995/162-2007, 4045/165-2007      
(na vysielanie  programu Čo na to Mojsejovci? z dňa 03.09.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 3995/162-2007, 4045/165-2007 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. , Bratislava                             číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-20/31.915: 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 šetrení sťažnosti č. 3995/162-2007 a č. 4045/162-2007 smerujúcej voči vysielaniu televízie 
Joj začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, 
4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo 
morálneho vývinu maloletých v súvislosti s odvysielaním  programu Čo na to Mojsejovci? zo dňa 
03.09.2007 o cca 20:15 hod., možného nesprávneho označenia uvedeného programu Jednotným 
systémom označovania programov, jeho možného nesprávneho zaradenia do vysielania pred 22.00 
hodinou a vo veci možného porušenia § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že spôsobom 
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zaradenia jednotlivých prerušení predmetného programu mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
dodržať maximálny počet prerušení počas 30-minútových časových úsekov daného programu, ako 
aj minimálny 20 minútový odstup medzi dvoma po sebe nasledujúcimi prerušeniami. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1033: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1034: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3854/150-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3854/150-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-20/32.916: 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. 3854/150-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevkoch Ján Slota vo forme, Príspevky na pohreb 
a Koniec parlamentných prázdnin odvysielaných v  programe Noviny dňa 30.08.2007 o cca 19:30 
hod.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1035: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 04.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1036: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 33/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3854/150-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3854/150-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-20/33.917: 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 o šetrení sťažnosti č. 3852/152-2007 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína 
správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 03.09.2007 o cca. 19:23 hod. odvysielal upútavku 
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na sobotné programy vysielané v mesiaci september 2007, v ktorej mohli byť znázornené scény 
násilia.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1037: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 04.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1038: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.81/07/TV o monitorovaní vysielania TV Pohoda 
(monitorovaný deň: 24.9. a 1.10.2007) 
Vysielateľ: NTVS, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom   číslo licencie: T/174 
 
Uznesenie č. 07-20/34.918: 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. 81/07/TV o monitorovaní TV Pohoda 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 24.09.2007 a 01.10.2007 vysielateľa NTVS, s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom s licenciou č. T/174 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1039: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 35/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4153/169-2007      
(na vysielanie programu SuperStar z dní 2.,8.,9.,15.,22.,23. a 24.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/169-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-20/35.919: 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. 4153/169-2007, vedenú voči 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. 07-20/1040: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 334-PgO/O-3973/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň:  program Noviny / príspevky Výpalné metódy vymáh. firmy a Zdrav. 
problémy z vymáh. firmy / 28.06.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-20/36.920: 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 e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 334-PgO/O-3973/2007  MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Noviny dňa 28.6.2007 odvysielal príspevky Výpalné metódy vymáh. 
firmy a Zdrav. Problémy z vymáh. firmy, v ktorých nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1041: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania 
T: 06.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1042: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 333-PgO/O-3972/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1215/60-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Vládu nezaujíma vymáh. škandál/ 
27.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-20/37.921: 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 e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 333-PgO/O-3972/2007  MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 
 
že v spravodajskom programe Noviny dňa 27.6.2007 odvysielal príspevok Vládu nezaujíma vymáh. 
škandál, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-20/1043: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania 
T: 20.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1044: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 319-PgO/O-3829/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2417/104-2007, č. 2764/114-2007 smerujúcich voči 
vysielaniu Televízie Poprad 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu / 04.05.2007, 05.05.2007) 
ÚK: TV Poprad s.r.o.                                                                                    číslo licencie: T/123 
 
Uznesenie č. 07-20/38.922: 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 e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 319-PgO/O-3829/2007  TV Poprad, s.r.o.,  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Aktuality regiónu zo dňa 04.05.2007 o cca 19.00 hod., 20.00 hod., 
21.00 hod., 22.00 hod. a 23.00 hod. a  dňa 05.05.2007 o cca 00.00 hod., 01.00 hod., 02.00 hod., 
03.00 hod., 04.00 hod., 05.00 hod., 06.00 hod., 07.00 hod., 08.00 hod., 09.00 hod., 10.00 hod., 11.00 
hod., 12.00 hod. a 13.00 hod. odvysielal príspevok informujúci o schválení koncepcie tepelnej 
energetiky, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
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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. 07-20/1045: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania 
T: 20.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-20/1046: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 30.11.2007          Z: PgO 
 
39/Rôzne 
1. Analýza udeľovania licencie na digitálne vysielanie, najmä s ohľadom na jej udeľovanie 
fyzickým a právnickým osobám 
 
Rada berie Analýzu udeľovania licencie na digitálne vysielanie, najmä s ohľadom na jej udeľovanie 
fyzickým a právnickým osobám na vedomie. 
 
2. Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac október 2007 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac október 2007. 
 
 
 
 
V Bratislave, 20.11.2007 
 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: PhDr. Dana Podracká 


