
Zápisnica č. 09/2001 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa 
konalo dňa 15.05.2001 v sídle Rady, Nám. SNP č. 12, Bratislava o 9.00 hod.  

Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny 
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová 
Overovateľ: Anton Kubisch  
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. SK č. 69-LO/D-827/2001 zo dňa 04.04.2001  

vo veci odňatie licencie č. T/31  
ÚK: Obec Semerovo  

3. SK č. 31-LO/D-347/2001 zo dňa 19.02.2001  
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/110  
ÚK: Mestský bytový podnik s.r.o., Banská Štiavnica  

4. SK č. 70-LO/D-828/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Semerovo  
ÚK: Imrich Hrabovský, Semerovo  
ÚP: 14.05.2001 o 15,30 hod.  

5. SK č. 64-LO/D-695/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci odňatia licencie č. T/47  
ÚK: Obec Nesvady  

6. SK č. 90-LO/D-636/2001 zo dňa 30.03.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Nesvady  
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady  
ÚP: 14.05.2001 o 16,00 hod.  

7. SK č. 66-LO/D-819/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/54  
ÚK: Obec Bánov  

8. SK č. 48-LO/D-372/2001 zo dňa 18.04.2001  
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 7) zákona č. 308/2000 Z.z (licencia č. 
R/68)  
ÚK: Rádio Forte s.r.o., Trnava  
ÚP: 15.05.2001 o 10,00 hod.  

9. SK č. 75-LO/D-645/2001 zo dňa 30.03.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu predĺženia doby platnosti licencie na 
rozhlasové vysielanie  
ÚK:WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  

10. SK č. 49-LO/D-509/2001 zo dňa 15.03.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/116 z dôvodu zaradenia služby teletextu  
ÚK: NOVOCENTRUM Nové Zámky a.s., Nové Zámky  



11. SK č. 294-LO/D-2718/2000 zo dňa 22.11.2000  
vo veci zmeny licencie č. T/19 z dôvodu zmeny územného rozsahu - rozšírenie  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava  

12. SK č. 17-LO/D-215/2001 zo dňa 31.01.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obciach v meste Bytča., mestských 
častiach Hliník, Hrabové, Malá Bytča, Mikšová a Pšurnovice,  
ÚK: KTR s.r.o., Bytča  
ÚP: 14.05.2001 o 14,30 hod  

13. SK č. 16-LO/D-214/2001 zo dňa 31.01.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obciach Hlboké nad Váhom, 
Jabloňové  
ÚK: Ing. Peter Babic, Bytča  
ÚP: 14.05.2001 o 15,00 hod  

14. SK č. 77-LO/D-644/2001 zo dňa 31.03.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v mestách Banská 
Bystrica, Zvolen a Sliač  
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Ľupča  
ÚP:14.05.2001 o 14,00 hod.  

15. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce s.r.o., Pliešovce  

16. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  

17. SK č. 247-LO/D-2857/2000 zo dňa 19.10.2000  
vo veci zmeny licencie č. T/43 z dôvodu zmeny právnych skutočností a 
programovej skladby  
ÚK: VIDEO TV Prievidza s.r.o., Prievidza  

18. Návrh na začatie správneho konania  
Upozornenie držiteľom licencií a registrácií retransmisie, ktorí nedoručili všetky 
údaje a podklady v súlade s § 72 a § 73 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

19. Kontrolný monitoring  
SK č. 50-PgO/O-390/2001 zo dňa 23.3.2001  
Správa č.6/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania TV LUNA  
(monitorované dni: 6.2., 8.2., 13.2.2000)  
Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o., Bratislava , číslo licencie: T/15  

20. Kontrolný monitoring  
SK č. 54-PgO/O-391/2001 zo dňa 23.3.2001  
Správa č.7/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania programu 
Global (vysielaný v TKR UPC Bratislava)  
(monitorované dni: 3.2., 5.2. a 7.2.2000)  
Držiteľ licencie: MAC TV spol. s r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

21. Kontrolný monitoring  
SK č. 51-PgO/O-392/2001 zo dňa 23.3.2001  
Správa o výberovom monitoringu programu STV pre maloletých "Ponorka na 



Dunaji"  
(vysielané v dňoch 17.2., 24.2. a 3.3.2001) (doplnená  

22. Kontrolný monitoring  
SK č.63-PgO/O-519/2001 zo dňa 11.04.2001  
Správa č.18/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
(Monitorovaný program: Motorama zo dňa 12.3.2001)  
Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

23. Kontrolný monitoring  
SK č.58-PgO/O-505/2001 zo dňa 05.04.2001  
Správa č. 1/2001/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Flash  
(Monitorované dni: 4.2. a 5.2.2001)  
Držiteľ licencie: FLASH PREŠOV s. r.o., Prešov, číslo licencie: R/74  

24. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 23/2001/Tv o monitorovaní vysielanie televíznej stanice Televízia 
Nováky  
(monitorované dni: 2.3. a 16.3. 2001)  
Držiteľ licencie: Benet , s.r.o. Nováky  
Číslo licencie: T/22  

25. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 27/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TOP TV 
Topoľníky  
(monitorované dni: 7.4. a 9.4.2001)  
Držiteľ licencie: Vepros s.r.o., Topoľníky  
Číslo licencie: T/82  

26. Kontrolný monitoring  
Správa č.28/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Krom-Sat-
TV Krompachy  
(monitorované dni: 30.3. a 1.4.2001)  
Držiteľ licencie: Krom-Sat, s.r.o. Krompachy  
Číslo licencie: T/51  

27. Kontrolný monitoring  
Správa č. 26/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej 
televízie  
(monitorované dni: 5.,7.,12. a 14.3.2001)  
Držiteľ licencie: Devínskonovoveská televízia, s.r.o., Bratislava  
Číslo licencie: T/112  

28. Kontrolný monitoring  
Správa č. 30/01/Tv o monitorovaní vysielania Obecného televízneho vysielania 
Šuňava  
(monitorované dni:08.04, 15.04.2001)  
Držiteľ licencie: Obec Šuňava  
Číslo licencie: T/65  

29. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  



Sťažnosť č. 72/4 -2001 z 12.1.2001  
(na vysielanie seriálu Ally Mc Bealová vysielateľa TV Markíza)  
Správa o šetrení sťažnosti č.72/4 -2001 smerujúcej proti Markíza Slovakia s.r.o., 
Blatné  

30. Šetrenie sťažnosti  
SK č.60-PgO/O-507/2001 zo dňa 17.04.2001  
Sťažnosť č.457/19-2001 z 9.3.2001  
(na vysielanie programu Motormagazín zo dňa 28.2.2001 vysielateľa Slovenskej 
televízie)  
Správa o šetrení sťažnosti č.457/19-2001 smerujúcej proti STV  

31. Šetrenie sťažnosti  
SK č.61-PgO/O-508/2001 zo dňa 17.04.2001  
Sťažnosť č.449/18-2001 z 8.3.2001  
(na vysielanie upútavky na program Sedmička vysielateľa Slovenskej televízie - 
deň vysielania sťažnosť nešpecifikuje)  
Správa o šetrení sťažnosti č.449/18-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii  

32. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.723/37-2001 z 3.4.2001  
(na vysielanie zložky programu - oznámenie vysielateľa o vlastnom programe zo 
dňa 25.3. 2001 na STV 1 vysielateľa Slovenskej televízie)  
Správa o šetrení sťažnosti č.723/37-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii  

33. Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 595/29-2001 z 27.3.2001  
(na vysielanie programu Cestuj s nami zo dňa 10.3. a 24.3.2001 na STV 1 
vysielateľa Slovenskej televízie)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.595/29-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii, 
programu Cestuj s nami  

34. Návrh projektu monitoringu hlavných spravodajských programov SRo, Rádia 
Twist, D-Expres, Hviezda FM, Rádia Okey.  

35. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 240/8-2001 z 23.04.2001  

36. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 962/52-2001 z 23.04.2001  

37. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 962/51-2001 z 23.04.2001  

38. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 976/53-2001 z 24.04.2001  

39. Návrh na zrušenie Smernice č.6/96 Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie  
40. Návrh na vydanie Nariadenia Rady pre vysielanie retransmisiu č. 3/2001 o 

používaní služobných motorových vozidiel  
41. Návrh na ZSC - Workshop k Direktíve TV bez hraníc, 29.05.-30.05.2001, Brusel  
42. a) Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.04.2001  

    b) Návrh rozpočtu Rady na rok 2002.  
43. Rôzne  



 
K bodu 2)  
SK č. 69-LO/D-827/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci odňatie licencie č. T/31  
ÚK: Obec Semerovo  
Uznesenie č.01-09/2.266: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
69-LO/D-827/2001, začatom dňa 04.04.2001, vo veci odňatia licencie č. T/31 
vysielateľa: Obec Semerovo rozhodla o odňatí licencie č. T/31 podľa § 54 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 z dôvodu, že vysielateľ listom, doručeným Rade 
dňa 04.04.2001 (č.p.d. 827), o odňatie licencie písomne požiadal.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 3)  
SK č. 31-LO/D-347/2001 zo dňa 19.02.2001  
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/110  
ÚK: Mestský bytový podnik s.r.o., Banská Štiavnica  
Uznesenie č.01-09/3.267: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
31-LO/D-347/2001, začatom dňa 19.02.2001 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie 
retransmisie č. TKR/110 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii, rozhodla že zrušuje registráciu retransmisie č. TKR/110 
prevádzkovateľovi retransmisie Mestskému bytovému podniku, s.r.o. Banská 
Štiavnica z dôvodu , že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade 
dňa 19.02.2001 písomne požiadal.  
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci 
písomné vyhotovenie rozhodnutia.  
 
K bodu 4)  
SK č. 70-LO/D-828/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Semerovo  
ÚK: Imrich Hrabovský, Semerovo  
Uznesenie č.01-09/4.268: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný 
podľa zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, posúdila žiadosť o licenciu na televízne vysielanie, 
doručenú dňa 04.04.2001, žiadateľa:  
Imrich Hrabovský  
941 32 Semerovo  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 49 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii, na základe žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e 
Imrichovi Hrabovskému, bytom v Semerove  
licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie  



I. 
   (1) Názov programovej služby: INFOKANÁL SEMEROVSKEJ TELEVÍZIE  
  (2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
  (3) Časový rozsah vysielania: 8 hodín mesačne  
  (4) Územný rozsah vysielania: lokálny - v obci Semerovo, počet prípojok 311  
  (5) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
  Právne skutočnosti : Imrich Hrabovský, bytom 941 32 Semerovo č. 111  

III. 
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 30.04.2001:  
  a/ Programová služba (100 %)  
    1. Doplnkové vysielanie : max. 6,5 %  
    2. Programy : min. 93,5 %  
  b/ Programové typy:  
    1.Spravodajstvo: 100 %  
    2. Publicistika:  
      2.a. Politická publicistika: 0 %  
      2.b. Ostatná publicistika: 0 %  
    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 (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom 
záujme: min. 93 %  
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentami : 0 %  
(4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v obci Semerovo  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/52 spoločnosť TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
  a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
  b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 



je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
písmena da/ položky č. 13=10.000,- Sk.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).  
 
K bodu 5)  
SK č. 64-LO/D-695/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci odňatia licencie č. T/47  
ÚK: Obec Nesvady  
Uznesenie č.01-09/5.269: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
64-LO/D-695/2001, začatom dňa 03.04.2001, vo veci odňatia licencie č. T/47 
vysielateľa: Obec Nesvady rozhodla o odňatí licencie č. T/47 podľa § 54 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 z dôvodu, že vysielateľ listom, doručeným Rade dňa 
03.04.2001 (č.p.d. 695), o odňatie licencie písomne požiadal.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 6)  
SK č. 90-LO/D-636/2001 zo dňa 30.03.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Nesvady  
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady  
Uznesenie č.01-09/6.270: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný 
podľa zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila žiadosť o licenciu na lokálne 
televízne vysielanie, doručenú dňa 30.03.2001, žiadateľa:  
NTV Nesvady, s.r.o.  
Obchodná ulica č. 23  
946 51 Nesvady  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 zákona 
č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách , na základe žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e 
spoločnosti NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady  
licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie a teletext  

I. 
(1) Názov programovej služby: NTV Nesvady  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 22 hodín mesačne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - v obci Nesvady, počet prípojok 636  
(5) Jazyk vysielania: slovenský a maďarský  



II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: Podľa notárskej zápisnice o založení spoločnosti s ručením 
obmedzeným NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady zo dňa 16.03.2001  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
Podľa notárskej zápisnice o založení spoločnosti s ručením obmedzeným NTV 
Nesvady, s.r.o., Nesvady zo dňa 16.03.2001  

III.  
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 27.04.2001:  
  a/ Programová služba (100 %)  
     1. Doplnkové vysielanie : max. 2,3 %  
     2. Programy : min. 97,7 %  
  b/ Programové typy:  
    1.Spravodajstvo: 44 %  
    2. Publicistika:  
      2.a. Politická publicistika: 0 %  
      2.b. Ostatná publicistika: 26 %  
    3. Dokumentárne programy: 0 %  
    4. Dramatické programy : 0 %  
    5. Zábavno-hudobné programy :10 %  
    6. Hudobné programy : 0 %  
    7. vzdelávacie programy : 0 %  
    8. náboženské programy : 10 %  
    9. športové programy : 10 %  
  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: 75 %  
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentami : 0 %  
(4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v obci Nesvady  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/52 spoločnosť TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
  a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
  b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
4. Podmienky vysielania teletextu : TELETEXT NESVADY  
  a/ technické zariadenie teletextu - Teletext working memory  



  b/ typové označenie : TWM - 1024 A/2S verzia 3.6  
  c/ charakter vysielania : informačno - komerčný  
  d/ rozdelenie stránok :  
    oznamy spoločnosti Termosat, spol. s r.o. 101  
     oznamy obecného úradu 200  
     ostatné oznamy 250  
     inzercia 300  
     blahoželania 500  
     šport 600  
     kultúra 700  
     recepty pre Vás 750  
     dôležité telefónne čísla 800  
     odchody autobusov 810  
     ochrana rastlín 850."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
písmena da/ položky č. 13=20.000,- Sk.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).  
 
K bodu 7)  
SK č. 66-LO/D-819/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/54  
ÚK: Obec Bánov  
Uznesenie č.01-09/7.271: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
66-LO/D-819/2001, začatom dňa 05.04.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie 
- odňatia licencie č. TKR/54 prevádzkovateľa: Obec Bánov rozhodla o zrušení 
registrácie č. TKR/54 podľa § 63 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 z dôvodu, že o 
to prevádzkovateľ retransmisie listom, doručeným Rade dňa 05.04.2001 (č.p.d. 819), 
písomne požiadal.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 8)  
SK č. 48-LO/D-372/2001 zo dňa 18.04.2001  
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 7) zákona č. 308/2000 Z.z (licencia č. R/68)  
ÚK: Rádio Forte s.r.o., Trnava  
Uznesenie č.01-09/8.272: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 48-LO/O-372/2001 vedenom voči 
účastníkovi konania - spoločnosti Rádio Forte, spol. s r. o., so sídlom Okružná 5, 917 
01 Trnava, na svojom zasadnutí rozhodla, že frekvenciu 99,4 MHz - Štúrovo, 
držiteľovi licencie č. R/68, spoločnosti Rádio Forte, spol. s r. o., podľa § 68 ods. 7 
zákona č. 308/2000 Z. z. odníma.  



V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania  
 
K bodu 9)  
SK č. 75-LO/D-645/2001 zo dňa 30.03.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu predĺženia doby platnosti licencie na rozhlasové 
vysielanie  
ÚK:WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  
Uznesenie č.01-09/9.273: Rada pre vysielanie a retransmisiu, 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. 75 - 
LO/D - 645/2001, vedenom vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/49 na 
rozhlasové vysielanie podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zmeny licencie 
podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti WA 
SLOVAKIA, a. s. Bratislava (ďalej len "ÚK"), vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49 podľa § 52 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách  

a mení 
licenciu č. R/49 v znení rozhodnutia č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 na rozhlasové 
vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách nasledovne:  

I. 
1. Názov programovej služby: rádio OKEY  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, platnosť 
licencie bola predľžená podľa § 52 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z. o ďalších osem rokov 
a končí dňa 05.10.2010  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie:  
    104,8 MHz Bratislava - Kamzík  
    106,0 MHz Banská Bystrica - Suchá Hora  
    100,9 MHz Poprad - Kráľová Hoľa  
      98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom - Veľká Javorina  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov (vybraná emisia) zo Strediska 
cenných papierov, a.s., zo dňa 02.04.2001  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, zo dňa 
26.03.2001  

III. 



Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby 
platnej od 18.04.2001:  
1) Programové typy:  
  1. Spravodajstvo - min. 2,5 %  
  2. Publicistika:  
    2.1.politická publicistika - min. 0 %  
    2.2. ostatná publicistika - min. 0 %  
  3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou:  
     3.1. detské programy - min. 0 %  
     3.2. náboženské programov - min. 0 %  
     3.3. literárno- dramatické programy - min. 0%  
     3.4. zábavné programy - min. 2,5 %  
     3.5. hudobné programy - min. 8%  
2) Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za týždeň určený z 
celkového vysielacieho času: min. 2,5 % týždenne  
3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
  a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  
  b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo  
  c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencií. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR vydané dňa 06.08.1996:  
Frekvencia: 101,8 MHz Bratislava  
Lokalita: Bratislava Kamzík  
Oblasť pokrytia: Bratislava a časť západného Slovenska daná dosahom vysielača  
Súradnice: E 17 05 44 / N 48 10 57  
číslo frekvenčného listu: 7087/SKS-96  
Frekvencia: 106,0 MHz Banská Bystrica  
Lokalita: Suchá Hora  
Oblasť pokrytia: Stredné Slovensko - oblasť daná dosahom vysielača  
Súradnice: E18 59 53 / N 48 44 26  
číslo frekvenčného listu: 7086/SKS-96  
Frekvencia: 100,9 MHz Poprad  
Lokalita: Poprad - Kráľova Hoľa  
Oblasť pokrytia: stredné Slovensko - oblasť daná dosahom vysielania  
Súradnice: E 20 08 30 / N 48 52 59  
číslo frekvenčného listu: 2122/SKS-97  
Frekvencia: 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom  
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom  
Oblasť pokrytia: západné Slovensko - oblasť daná dosahom vysielača  
Súradnice: E 17 40 42 / N 48 51 31  
číslo frekvenčného listu: 2123/SKS-97  
3. Špecifikácia RDS:  



Programová identifikácia PI ( S)  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S)  
Alternatívne frekvencie AF (S)  
Typ programu PTY (D)  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D)  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S)  
Číslo programu PIN (D)  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D)  
Prepínač hudba/reč M/S (D)  
Meno programového okruhu PS (S)  
Textový kanál RT (D)  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete IH (D)  
Hodiny a dátum CT (D)  
(S) - statické údaje  
(D) - dynamické údaje"  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky č.13 
písm. ad ) je držiteľ licencie povinný uhradiť pri predĺžení licencie správny 
poplatok vo výške 1. 000 000,-Sk ( slovom milión slovenských korún ).  
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví účastníkovi konania 
písomné vyhotovenie rozhodnutia v plnom znení.  
 
K bodu 10)  
SK č. 49-LO/D-509/2001 zo dňa 15.03.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/116 z dôvodu zaradenia služby teletextu  
ÚK: NOVOCENTRUM Nové Zámky a.s., Nové Zámky  
Uznesenie č.01-09/10.274: Rada pre vysielanie a retransmisiu, 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. 49- 
LO/D - 509/2001 zo dňa 15.03.2001 posúdila žiadosť o zaradenie teletextovej služby 
v televíznom vysielaní spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. Nové Zámky a 
podľa § 51 ods. 4 a oznámenie podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

m e n í 
licenciu č. T/116 na televízne vysielanie držiteľa licencie spol. Novocentrum Nové 
Zámky a.s. z dôvodu zaradenia teletextovej služby , ktorá znie nasledovne:  
V Rozhodnutí o udelení licencie č. T/116/99 zo dňa 05.10.1999 sa vypúšťa bod 1. až 
15 a vkladajú sa nasledovné nové časti:  

I. 
1. Názov programovej služby: TV Nové Zámky  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 11.01.2012  



3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie s počtom 3 262 prípojok  
5. Územný rozsah vysielania: mesto Nové Zámky  
6. Jazyk vysielania: slovenský  
7. Prevádzkovateľ TKR: KABELTEL, s.r.o., Handlovská 22, Bratislava, na základe 
registrácie retransmisie č. TKR/139  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov (vybraná emisia) zo Strediska 
cenných papierov, a.s., zo dňa 15.03.2001  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 169/N, zo dňa 
04.04.2001  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby, doručenej Rade dňa: 18.04.2001  
  a) Programová služba (100%):  
    Doplnkové vysielanie - max. 94 %  
    Programy - min. 6 %  
  b) Programy (100%):  
    Spravodajstvo - 0 %  
    Publicistika:  
    1. polit. publicistika - %  
    2. ostatná publicistika - 100 %  
    Dokumentárne programy - %  
    Dramatické programy - %  
    Zábavné a hudobno-zábavné programy - %  
    Hudobné programy - %  
    Vzdelávacie programy - %  
    Náboženské programy - %  
    Šport - %  
  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: 6 %  
3. Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : 2.2 mil. Sk z rozpočtu mesta  
4. Podiel vysielacieho času vo vysielani televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentami : podľa § 28 zák. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie  
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa §20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  



7. Údaje o vysielaní teletextu uvedené v žiadosti doručenej Rade dňa 15.03.2001  
Podmienky vysielania teletextu:  
  a) technické zabezpečenie vysielania: Teletextový kóder sa generuje v prostredí 
Windows TXT karty a je namiešaný do výstupného televízneho signálu pomocou 
zásuvnej ISA karty v počítači  
  b) časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
   c) Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby:  
Strana TXT :  
    100 - základná info strana  
    200 - šport  
    300 - program  
    400 - kultúra  
    500 - relax  
    600 - polícia  
    800 - reklama  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
  a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  
  b) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f/15 ) =10.000,- Sk.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 11)  
SK č. 294-LO/D-2718/2000 zo dňa 22.11.2000  
vo veci zmeny licencie č. T/19 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie 
vysielania  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.01-09/11.275: Rada pre vysielanie a retransmisiu, 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. 294- 
LO/D - 2718/2000 zo dňa 22.11.2000 v znení neskorších doplnkov, posúdila žiadosť o 
zmenu územného rozsahu - rozšírenie vysielania televíznej programovej služby 
spoločnosti SATRO, s.r.o., Polianky 9, Bratislava podľa § 51 ods. 4 a oznámenie 
podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

m e n í 
licenciu č. T/19 na televízne vysielanie držiteľa licencie spol. SATRO s.r.o., Polianky 
9, Bratislava z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania , ktorý znie 



nasledovne:  
V Rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/ zo dňa 28.03.1994 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. T/19/RZL/62/97 zo dňa 09.04.19977 sa vypúšťa časť A/ 
bod č. 1. - 4. a časť B/ bod 1. - 5. a vkladajú sa nasledovné nové časti:  

I. 
(1) Názov programovej služby: TV Zobor  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 29.03.2006  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny - 27 700 účastníkov v mestách:  
    · Topoľčany - vysielanie v TKR spol. SATRO, s.r.o., Bratislava  
    · Nitra - vysielanie v TKR a MMDS spol. SATRO, s.r.o., Bratislava  
    · Považská Bystrica - vysielanie v MMDS spol. SATRO, s.r.o., Bratislava  
    · Nové Mesto nad Váhom ( vysielač Veľká Javorina ) - vysielanie v MMDS spol. 
SATRO s.r.o., Bratislava  
(5) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka 
číslo:3728/B, zo dňa 26.03.2001  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:3728/B, zo dňa 
26.03.2001.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby doručenej Rade dňa 22.3.2001:  
  a) Programová služba (100%):  
    Doplnkové vysielanie - max. 95,8%  
    Programy - min. 4,2%  
  b) Programy (100%):  
    Spravodajstvo - 58%  
    Publicistika:  
    1. polit. publicistika - 15%  
    2. ostatná publicistika - 27%  
    Dokumentárne programy - 0%  
    Dramatické programy - 0%  
    Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%  
    Hudobné programy - 0%  
    Vzdelávacie programy - 0%  
    Náboženské programy - 0%  
    Šport - 0%  
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a 
publicistiky, kde je možná len smerom nahor.  
   c)Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 



celkového vysielacieho času: 10 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 4,2%  
3. Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : cca 200 000,- Sk  
4. Podiel vysielacieho času vo vysielani televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentami : podľa § 23 a § 25 zák. 308/2000 Z.z.  
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti: nevzťahuje sa na lokálne a regionálne vysielanie  
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa jednotného systému označovania a podmienok jeho 
uplatňovania  
7. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná nasledovne:  
TKR: Nitra a Topoľčany  
MMDS: Nitra, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom (vysielač Veľká Javorina 
) a priľahlé obce v dosahu vysielačov  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/9 a TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Polianky 9, Bratislava  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
  a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
  b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f/5 ) =30.000,- Sk.  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v 
plnom znení.  
 
K bodu 12)  
SK č. 17-LO/D-215/2001 zo dňa 31.01.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Bytča, mestských častiach Hliník, 
Hrabové, Malá Bytča, Mikšová a Pšurnovice,  
ÚK: KTR s.r.o., Bytča  
Uznesenie č.01-09/12.276: 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 cit. 
zákona, rozhodla na svojom zasadnutí dňa 14.05.2001 takto : v správnom konaní č. 
17-LO/D-215/2001, začatom dňa 31.01.2001 vo veci registrácie retransmisie 
žiadateľa :  
K T R Bytča s.r.o.,  
Námestie SR č. 1  



014 01 Bytča  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Bytča, mestských častiach Hliník, 
Hrabové, Malá Bytča, Mikšová a Pšurnovice, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 
31.01.2001, doplňujúcu žiadosť Rade doručenú dňa 01.03.2001, doplňujúcu žiadosť 
Rade doručenú dňa 19.04.2001 a doplňujúcu žiadosť Rade doručenú dňa 02.05.2001 
a  
vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledovných podmienok :  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia :  
  - hlavná stanica - lokalita : Bytča, mestský úrad  
  - lokalita štúdia VIO : Bytča, mestský úrad  
  - doprava modulácie z VIO : koaxiálnym káblom  
2. Územný rozsah vysielania : mesto Bytča a mestské časti Hliník, Hrabové, Malá 
Bytča, Mikšová, Pšurnovice  
3. Počet prípojok:  
  predpokladaný : 3000  
  skutočný : 700  
4. Ponuka programových služieb :  
základný súbor  
televíznych : STV 1, STV 2, Markíza, GLOBAL, TV NAŠA  
rozhlasových : S1, S2, Fun Radio,  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Žilina, zoznam výpisov č. :492/2001, vložka č. 11025/L zo dňa 16.01.2001, Rade 
doručeného dňa 31.01.2001 ( č. p. d. 215 ).  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky č. 13 písm. h) je 20.000,- Sk ( slovom dvadsať tisíc Sk 
).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.  
 
K bodu 13)  
SK č. 16-LO/D-214/2001 zo dňa 31.01.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obciach Hlboké nad Váhom, Jabloňové  
ÚK: Ing. Peter Babic, Bytča  
Uznesenie č.01-09/13.277: 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 cit. 
zákona, rozhodla na svojom zasadnutí dňa 14.05.2001 takto : v správnom konaní č. 
16-LO/D-214/2001, začatom dňa 31.01.2001 vo veci registrácie retransmisie 
žiadateľa :  
Ing. Peter Babic,  
Radlinského č. 101/14  
014 01 Bytča  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v obciach Hlboké nad Váhom a Jabloňové, 



posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 31.01.2001 a doplňujúcu žiadosť Rade 
doručenú dňa 01.03.2001 a  
vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledovných podmienok :  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia :  
  - hlavná stanica lokalita : Hlboké nad Váhom, Jabloňové  
  - lokalita štúdia VIO : Hlboké nad Váhom - obecný úrad, Jabloňové - obecný úrad  
  - doprava modulácie z VIO : koaxiálnym káblom  
2. Územný rozsah vysielania : obec Hlboké nad Váhom, obec Jabloňové  
3. Počet prípojok:  
  Hlboké nad Váhom : 280  
  Jabloňové : 220  
   s p o l u : 500  
4. Ponuka programových služieb :  
   Základný súbor :  
   Hlboké nad Váhom :  
    televíznych : STV 1, STV 2, Markíza  
     rozhlasových : S1, S2, Fun Radio,  
   Jabloňové:  
    televíznych : STV 1, STV 2, Markíza,  
     rozhlasových : S1, S2, Fun Radio,  
5. Právne skutočnosti : Ing. Peter Babic, trvalé bydlisko : Radlinského č. 104/14, 014 
01 Bytča  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky č. 13 písm. h) je 10.000,- Sk ( slovom desať tisíc Sk ).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.  
 
K bodu 14)  
SK č. 77-LO/D-644/2001 zo dňa 31.03.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v mestách Banská Bystrica, 
Zvolen a Sliač  
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Ľupča  
Uznesenie č.01-09/14.278: Rada pre vysielanie a retransmisiu , ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods.1 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, posúdila žiadosť o licenciu na regionálne televízne vysielanie, doručenú dňa 
30.03.2001, žiadateľa:  
p. Milana Janovca  
Pod Zámkom 29  
976 13 Slovenská Lupča  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 ods. 1 zák. 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách , na základe žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e 
p. Milanovi Janovcovi, bytom Slovenská Lupča  
licenciu č. T/ na regionálne televízne vysielanie  

I. 
(1) Názov programovej služby: RTV  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: regionálne - mestá Banská Bystrica, Zvolen, Sliač  
(5) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
 
Právne skutočnosti účastníka konania :  
Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia - 
ohlasovacia živnosť - výroba audiovizuálnych a televíznych diel na základe súhlasu 
autora.  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 27.04.2001:  
  a/ Programová služba (100 %)  
     Doplnkové vysielanie - max. 25%  
     Programy - min. 75%  
  b/ Programové typy:  
    1. Spravodajstvo - 20 %  
    2. Publicistika  
      2.1 Politická publicistika - 0 %  
      2.2 Ostatná publicistika - 45 %  
    3. Dokumentárne programy - 20 %  
    4. Dramatické programy - 0 %  
    5. Zábavné a hudobno - zábavné programy - 9 %  
    6. Hudobné programy - 0 %  
    7. Vzdelávacie programy - 0 %  
    8. Náboženské programy - 0 %  
    9. Sport - 6 %  
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: 70 %  
3. Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme: cca 4 000 000,- sk  
4. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný 
mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 10 %  
5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií sa 



nevzťahuje  
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti - podľa § 20 ods. 5 zákona  
7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov systému 
MMDS, spoločnosti Kabel Plus, a.s., Banská Bystrica v mestách Banská Bystrica, 
Zvolen, Sliač  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/9 spoločnosť Kabel Plus, a. s., Banská Bystrica  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
  a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
  b/ v prípade iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. da) je 150. 000,- Sk ( slovom stopäťdesiattisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).  
 
K bodu 15)  
Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce s.r.o., Pliešovce  
Uznesenie č.01-09/15.279: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. držiteľa 
licencie č. T/95, spol. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Obecný úrad - Kostolná 
1, Pliešovce.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k licencii č. T/95.  
 
K bodu 16)  
Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.01-09/16.280: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá materiál v 
tomto bode- predloženie dokladov v zmysle § 72 zák. č. 308/2000 Z.z. držiteľa 
licencie č. R/47, spol. "RAGTIME" s.r.o., Bratislava.  
Kancelária Rady pripraví materiál na budúce zasadnutie v zmysle pripomienok 
členov Rady  
 
K bodu 17)  
SK č. 247-LO/D-2857/2000 zo dňa 19.10.2000  
vo veci zmeny licencie č. T/43 z dôvodu zmeny právnych skutočností a programovej 
skladby  
ÚK: VIDEO TV Prievidza s.r.o., Prievidza  



Uznesenie č.01-09/17.281: Rada pre vysielanie a retransmisiu, 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. 247-
LO/D-2857/2000 zo dňa 19.10.2000 v znení doplnkov doručených dňa 07.02,2001, 
02.04.2001, 18.04.2001 a 24.04.2001, posúdila žiadosť o zmenu licencie T/43 na 
televízne terestriálne vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 
VIDEO TV s.r.o., Prievidza, podľa § 51 ods. 4 , oznámenia podľa § 72 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

m e n í 
licenciu č. T/43 na televízne terestriálne vysielanie nasledovne: V Rozhodnutí o 
udelení licencie č. T/43/95 zo dňa 11.09.1995 v znení zmien vykonaných 
Rozhodnuím č. T/43/RZL/39/96 zo dňa 07.08.1996 a Rozhodnutím č. 
T/43/RZL/212/99 zo dňa 07.09.1999 sa vypúšťa časť I. bod 1. až 9. a vkladajú sa 
nasledovné časti:  

I. 
"Názov programovej služby: TELEVÍZIA PRIEVIDZA ( TVP )  
1. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 25.11.2007  
2. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
3. Rozsah vysielania: lokálne televízne terestriálne vysielanie  
4. Územný rozsah vysielania: mesto Prievidza a okolie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 46 TV kanál  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
PRIAMOS, a.s. Prievidza, vložka číslo:158/R, zo dňa 21.02.2001  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:1885/R, zo dňa 
02.02.2001  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 18.04.2001:  
  a) Programová služba (100%):  
    Doplnkové vysielanie - max. 93 %  
    Programy - min. 7 %  
  b) Programy (100%):  
    Spravodajstvo - 56 %  
    Publicistika:  
      1. polit. publicistika - %  
      2. ostatná publicistika - 44 %  



    Dokumentárne programy - %  
    Dramatické programy - %  
    Zábavné a hudobno-zábavné programy - %  
    Hudobné programy - %  
    Vzdelávacie programy - %  
    Náboženské programy - %  
    Šport - %  
  c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
1. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 7%  
2. Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : 1 908 000,- Sk  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielani televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentami : podľa § 28 zák. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa §20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
6. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  

IV. 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  
3. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR dňa 19.10.1995, ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia 
kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: 46  
Maximánle vyžiarený výkon: 17 dBV (50W)  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Prievidza a blízke okolie  
Súradnice: 18 E 36 30, 48 N 46 20  
Nadm. výška: 270 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6 M 25 C 3 F 750 KF 3 EGN  
Číslo frekvenčného listu 8551/SKS-95."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f/2 ) =30.000,- Sk.  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania  
 



K bodu 18)  
Návrh na začatie správneho konania a upozornenie držiteľom licencií a 
prevádzkovateľom retyransmisie s registráciou, ktorí nedoručili všetky údaje a podklady 
v súlade s § 72 a § 73 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Zoznam držiteľov licencií a registrácií 
retransmisií:  
1. D.EXPRES a.s., Bratislava, Rr/66  
2. Frontinus s.r.o., Žilina, R/65  
3. PKA s.r.o., Prešov, R/54  
4. Rádio NITRA s.r.o., Nitra, R/37  
5. Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom, R/55  
6. Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica, R/75  
7. Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice, R/72 
---------------------------------------------------------------------------  
1. "Slovakia okolo sveta s.r.o.", Bratislava T/126  
2. Ak art s.r.o., Poprad, T/79  
3. Atelier s.r.o., Krupina, T/69  
4. Belovič Ladislav, Nové Mesto nad Váhom, T/25  
5. BENET s.r.o., Nováky, T/122  
6. Bytenerg s.r.o., Medzilaborce, T/124  
7. Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou, T/115  
8. COM-MEDIA s.r.o., Komárno, T/77  
9. Elektris s.r.o., Banská Bystrica, T/121  
10. Holkatel s.r.o., Holíč, T/102  
11. Humenská televízia s.r.o., Humenné, T/94  
12. Infoštúdio Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín, T/86  
13. Ižanská televízia s.r.o., Iža, T/104  
14. KID a.s., Poprad, T/46  
15. Kováts František , Veľký Meder, T/42  
16. Krom - Sat, s.r.o., Krompachy, T/51  
17. MAC TV s.r.o., Košice, T/39  
18. MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, T/41  
19. Martico s.r.o., Martin, T/54  
20. Matús Marián Snina, T/30  
21. MBP s.r.o., Púchov, T/92  
22. Mestská televízia Trnava s.r.o, Trnava, T/78  
23. MKS s.r.o., Bánovce nad Bebravou, T/71  
24. MTŠ s.r.o., Rožňava, T/85  
25. Omega Plus s.r.o., Bratislava, T/74  
26. OTS s.r.o., Podvysoká, T/101  
27. OTV s.r.o., Štrba, T/106  
28. Podnikateľské služby obce Cífer s.r.o., Cífer, T/105  
29. Progres s.r.o., Malacky , T/120  
30. Quartex group, s.r.o., Holíč, T/108  
31. Seperdeo vita s.r.o., Handlová, T/111  
32. Šuňava obec, T/65  



33. Telerádio s.r.o., Žilina, T/87  
34. TV COM s.r.o., Svätý Jur, T/119  
35. TV LUNA, s.r.o., Bratislava, T/15  
36. TV MISTRAL s.r.o., Michalovce, T/118  
37. TATRA TEMEX CABLE s.r.o., Prešov, T/66  
38. TV Pezinok s.r.o., Pezinok, T/99  
39. UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, T/76  
40. VEGA s.r.o., Prešov, T/80  
41. Videoštúdio RIS s.r.o., Senica, T/33 
----------------------------------------------------------------------------  
1. BP Trebišov s.r.o., Trebišov, TKR/169  
2. BENET s.r.o., Nováky, TKR/176  
3. Brnák Vladimír, Nové Mesto nad Váhom, TKR/165  
4. BSS s.r.o., Nižná , TKR/170  
5. Bytenerg s.r.o., Medzilaborce, TKR/177  
6. BYTERM Vranov nad Topľou, TKR/141  
7. BYTHERM s.r.o., Poltár , TKR/113  
8. Bytové družstvo, Bánovce nad Bebravou, TKR/92  
9. Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou, TKR/150  
10. CATV Tekov s.r.o. Tekov, TKR/152  
11. Duosat s.r.o.,Bratislava, TKR/28  
12. EKOS obecná prevádzkáreň s.r.o., Jesenské, TKR/116  
13. Elektris s.r.o., Banská Bystrica, TKR/7  
14. Gregor Ján, Dubnica nad Váhom, TKR/134  
15. Herceg Jozef , Ratkovce, TKR/168  
16. Infokanál Pliešovce s.r.o., Pliešovce, TKR/117  
17. Ižanská televízia s.r.o., Iža, TKR/136  
18. Jurkovič Michal, Nová Dubnica, TKR/42  
19. Kabel Plus a.s., Banská Bystrica, TKR/10  
20. Kabel Plus a.s., Banská Bystrica, MMDS, TKR/9  
21. Kabel Plus a.s., Bratislava, TKR/11  
22. Kabel plus Východné Slovensko a.s., Košice*, TKR/14  
23. KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín, TKR/172  
24. KABEL TEL s.r.o., Bratislava - , TKR/139  
25. Kabelovka Plavnica s.r.o., , TKR/138  
26. KABSEN s.r.o., Senica, TKR/104  
27. Katelstav s.r.o., Veľké Kostolany, TKR/119  
28. KID a.s., Poprad, TKR/47  
29. KID a.s., Poprad - MMDS, TKR/164  
30. Kováts František, Veľký Meder, TKR/32  
31. Krom - Sat, s.r.o., Krompachy, TKR/48  
32. KTR s.r.o., Imeľ, TKR/155  
33. Majkút Roland, Levice, TKR/98  
34. Martico s.r.o., Martin, TKR/27  
35. Matús Marián Snina, TKR/25  
36. MBP s.r.o., Púchov, TKR/151  



37. MIPAS, s.r.o., Liptovský Mikuláš - MMDS, TKR/158  
38. Mišovic, Štefan, Ing., Banská Štiavnica, TKR/115  
39. NITRANET s.r.o., Nitra, TKR/178  
40. Obec Bracovce KT s.r.o., Bracovce, TKR/162  
41. Obec Litava s.r.o., 1, Litava, TKR/145  
42. OSBD Bardejov, TKR/130  
43. OSBD Žilina, TKR/88  
44. OZAREA NEWS s.r.o., Veľký Krtíš, TKR/95  
45. Pereslényi Július, Pohronský Ruskov, TKR/111  
46. Podnikateľské služby obce Cífer s.r.o., Cífer, TKR/135  
47. Progres s.r.o., Malacky, TKR/167  
48. Revická Jana Prievidza, TKR/101  
49. RK systém s.r.o., Liptovský Mikuláš, TKR/105  
50. SATRO s.r.o., Bratislava, TKR/9  
51. SATRO s.r.o., Bratislava - MMDS, TKR/121  
52. SBD Fiľakovo, TKR/131  
53. SBD II. Košice, TKR/103  
54. SBD Lučenec, TKR/99  
55. SBD Partizánske, TKR/73  
56. SBD Sobrance, TKR/175  
57. SBD Šaľa, TKR/153  
58. SBD Žilina, TKR/97  
59. SCS s.r.o., Komárno, TKR/24  
60. Sika Dušan, Nové Mesto nad Váhom, TKR/156  
61. Službyt s.r.o., Svidník, TKR/174  
62. Svetlík Róbert , Hodruša Hámre, TKR/31  
63. Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom, TKR/78  
64. Šuňava obec, TKR/77  
65. Švajdlenka Miroslav, Plavecký štvrtok, TKR/128  
66. TATRA TEMEX CABLE a.s., Prešov, TKR/34  
67. Telekom s.r.o., Vranov nad Topľou, TKR/166  
68. TERMOBYT R s.r.o., Rohožník, TKR/180  
69. Termosat s.r.o., Rožňava, TKR/52  
70. TES Slovakia s.r.o., Žilina, TKR/148  
71. TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom , TKR/144  
72. TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom - MVDS , TKR/143  
73. TKR s.r.o., Humenné, TKR/114  
74. TKR Terchová s.r.o., Terchová, TKR/160  
75. TV COM s.r.o., Svätý Jur - , TKR/122  
76. TV Rovinka s.r.o., Rovinka, TKR/146  
77. TV TV s.r.o., Trebišov, TKR/127  
78. UBD Kuzmányho, Košice, TKR/133  
79. UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, TKR/13  
80. Vánovský Viliam, Veľký Krtíš, TKR/157  
81. VARES s.r.o., Banská Bystrica, TKR/107  
82. Vodohospodár Makov s.r.o., Makov, TKR/171  



83. Združenie majiteľov TKR s.r.o., Púchov, TKR/91  
 
Časť 18.1.1  
Uznesenie č.01-09/18.282: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
D.EXPRES a.s., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.283: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Frontinus, s.r.o., Žilina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.284: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti PKA 
s.r.o., Prešov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.285: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Rádio 
NITRA s.r.o., Nitra z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.286: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.287: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Rádio 
LUMEN s.r.o., Banská Bystrica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.288: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Rebeca 
s.r.o., Turčianske Teplice z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Časť 18.2.1)  



Uznesenie č.01-09/18.289: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
"Slovakia okolo sveta" s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.290: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Ak art 
s.r.o., Poprad z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.291: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Atelier 
s.r.o., Krupina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.292: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Ladislavovi 
Bellovičovi, Nové Mesto nad Váhom z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.293: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Benet 
s.r.o., Nováky z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.294: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Bytenerg s.r.o., Medzilaborce z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.295: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.296: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 1/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti COM-
MEDIA s.r.o., Komárno z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 



ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.297: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Elektris 
s.r.o., Banská Bystrica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.298: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Holkatel s.r.o., Holíč z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.300: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Infoštúdio Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.301: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Ižanká 
televízia s.r.o., Iža z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.302: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti KID 
a.s., Poprad z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.303: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Františkovi 
Kovátsovi, Veľký Meder z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.304: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti MAC 
TV s.r.o., Košice z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.305: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 



zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.306: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Martico 
s.r.o., Martin z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.307: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Mariánovi 
Matúsovi, Snina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.308: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti MBP 
s.r.o., Púchov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.309: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Mestská 
televízia Trnava s.r.o., Trnava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.310: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti MKS 
s.r.o., Bánovce nad Bebravou z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.311: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti MTS 
s.r.o., Rožňava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.312: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Omega 
Plus s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 



Uznesenie č.01-09/18.313: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti OTS 
s.r.o., Podvysoká z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.314: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti OTV 
s.r.o., Šrba z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.315: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Podnikateľské služby obce Cífer, s.r.o., Cífer z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.316: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Progres 
Malacky s.r.o., Malacky z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.317: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Quartex 
group s.r.o., Holíč z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.318: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Seperdeo Vita s.r.o., Handlová z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.319: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči obci Šuňava z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.320: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Telerádio s.r.o., Žilina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 



§ 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.321: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV 
COM s.r.o., Svätý Jur z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.322: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV 
LUNA s.r.o., Bratilava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.323: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV 
MISTRAL s.r.o., Michalovce z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.324: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TATRA 
TEMEX CABLE s.r.o., Prešov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.325: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV 
Pezinok s.r.o., Pezinok z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.326: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti UPC 
Slovensko s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.327: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti VEGA 
s.r.o., Prešov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 72 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.328: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 



zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Videoštúdio RIS s.r.o., Senica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Uznesenie č.01-09/18.329: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Krom - 
Sat s.r.o., Krompachy z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
Časť 18.3.1.  
Uznesenie č. 01-09/18.330: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Bytový 
podnik Trebišov s.r.o., Trebišov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.331: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti BENET 
s.r.o., Nováky z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.332: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Vladimírovi 
Brnákovi, Nové Mesto nad Váhom z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.333: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti BSS 
s.r.o., Nižná z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.334: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Bytenerg s.r.o., Medzilaborce z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.335: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
BYTHERM s.r.o., Poltár z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  



 
Uznesenie č. 01-09/18.336: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.337: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti CA TV 
Tekov s.r.o., Tekov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.338: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Duosat 
s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.339: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti EKOS - 
obecná prevádzkáreň s.r.o., Jesnenské z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.340: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Elektris 
s.r.o., Banská Bystica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.341: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Jánovi Gregorovi, 
Dubnica nad Váhom z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.342: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Jozefovi Hercegovi, 
Ratkovce z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.343: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 



Infokanál Pliešovce s.r.o., Pliešovce z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.344: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Ižanská 
televízia s.r.o., Iža z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.345: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Michalovi 
Jurkovičovi, Nová Dubnica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.346: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Kabel 
Plus a.s., Banská Bystrica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.347: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Kabel 
Plus a.s., Banská Bystrica (MMDS) z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.348: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Kabel 
Plus Východné Slovensko a.s., Košice z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.349: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti KABEL 
SAT - 1, s.r.o., Trenčín z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.350: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti KABEL 
TEL s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.351: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 



podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Kabelovka Plavnica s.r.o., Plavnica z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.352: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
KABSEN s.r.o., Senica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.353: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Katelstav s.r.o., Veľké Kostoľany z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.354: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti KID 
a.s., Poprad z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.355: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti KID 
a.s., Poprad (MMDS) z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.356: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Františkovi 
Kovátsovi, Veľký Meder z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.357: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Krom - 
Sat s.r.o., Krompachy z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.358: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti KTR 
s.r.o., Imeľ z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.  



 
Uznesenie č. 01-09/18.359: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Rolandovi 
Majkútovi, Levice z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.360: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Martico 
s.r.o., Martin z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.361: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Matúsovi 
Mariánovi, Snina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.362: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti MBP 
s.r.o., Púchov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.363: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti MIPAS 
s.r.o., Liptovský Mikuláš z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.364: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Štefanovi 
Mišovicovi, Banská Štiavnica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.365: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
NITRANET s.r.o., Nitra z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.366: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Obec 



Bracovce s.r.o., Bracovce z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.367: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Obec 
Litava 1 s.r.o., Litava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.368: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti OSBD 
Bardejov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.369: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti OSBD 
Žilina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.370: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
OZAREA NEWS s.r.o., Veľký Krtíš z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.371: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Júliusovi 
Pereszlénymu, Pohronský Ruskov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.372: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Podnikateľské Služby obce Cífer, s.r.o., Cífer z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.373: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Progres 
s.r.o., Malacky z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.374: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 



podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Jane Revickej, 
Prievodza z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.375: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti RK 
systém s.r.o., Liptovsk Mikuláš z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.376: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti SATRO 
s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.377: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti SATRO 
s.r.o., Bratislava (MMDS) z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.378: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD Fiľakovo z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.379: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD II Košice z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.380: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD Lučenec z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.381: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD Partizánske z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  



 
Uznesenie č. 01-09/18.382: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD Sobrance z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.383: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD Šaľa z dôvodu, 
že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.384: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči SBD Žilina z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.385: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti SCS 
s.r.o., Komárno z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.386: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Dušanovi Sikovi, 
Nové Mesto nad Váhom z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
< 
Uznesenie č. 01-09/18.387: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Službyt 
s.r.o., Svidník z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.388: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Róbertovi 
Svetlíkovi, Hodruša Hámre z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.389: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 



Športový klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.390: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči obci Šuňava z 
dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.391: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Miroslavovi 
Švajdlenkovi, Plavecký Štvrtok z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.392: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TATRA 
TEMEX CABLE a.s., Prešov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.393: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Telekom s.r.o., Vranov nad Topľou z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.394: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
TERMOBYT s.r.o., Rohožník z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.395: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Termosat s.r.o., Rožňava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.396: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TES 
Slovakia s.r.o., Žilina z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.397: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 



podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TFM 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.398: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TFM 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (MMDS) z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.399: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TKR 
s.r.o., Humenné z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.400: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TKR 
Terchová s.r.o., Terchová z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.401: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV 
COM s.r.o., Svätý Jur z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.402: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV 
Rovinka s.r.o., Rovinka z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.403: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti TV TV 
s.r.o., Trebišov z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.404: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči UBD Kuzmányho 
s.r.o., Košice z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z.  



 
Uznesenie č. 01-09/18.405: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti UPC 
Slovensko s.r.o., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.406: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Viliamovi 
Vánovskému, Veľký Krtíš z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.407: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti VARES 
s.r.o., Banská Bystrica z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.408: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Vodohospodár Makov s.r.o., Makov z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.409: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
Združenie majiteľov TKR Púchov s.r.o., Púchov z dôvodu, že účastník konania 
nesplnil povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.410: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti 
BYTHERM s.r.o., Vranov nad Topľou z dôvodu, že účastník konania nesplnil 
povinnosť ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.411: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči spoločnosti Kabel 
Plus a.s., Bratislava z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť ustanovenú § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č.01-09/18.412: Rada pre vysielanie a retransmisu ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 3 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 18 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla o začatí správneho konania voči Bytovému družstvu 



Bánovce nad Bebravou z dôvodu, že účastník konania nesplnil povinnosť 
ustanovenú § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Časť 18.2.1  
Uznesenie č.01-09/18.413: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/66, spoločnosť D.EXPRES a.s., Bratislava (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.414: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/65, spoločnosť Frontinus, s.r.o., Žilina (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.415: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/54, spoločnosť PKA s.r.o., Prešov (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 



sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania  
 
Uznesenie č.01-09/18.416: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/37, spoločnosť Rádio NITRA s.r.o., Nitra (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.417: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/55, spoločnosť Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.418: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/75, spoločnosť Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.419: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. R/72, spoločnosť Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania  
 
Časť 18.2.2  
Uznesenie č.01-09/18.420: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/126, spoločnosť "Slovakia okolo sveta" s.r.o., Bratislava 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 



rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.421: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/122, spoločnosť Benet s.r.o., Nováky (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.422: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/124, spoločnosť Bytenerg s.r.o., Medzilaborce (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.423: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/115, spoločnosť Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou (ďalej 



len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.424: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/77, spoločnosť COM-MEDIA s.r.o., Komárno z (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.425: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/121, spoločnosť Elektris s.r.o., Banská Bystrica (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  



 
Uznesenie č.01-09/18.426: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/102, spoločnosť Holkatel s.r.o., Holíč z (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.427: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/94, spoločnosť Humenská televízia s.r.o., Humenné (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.428: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/86, spoločnosť Infoštúdio Dolný Kubín s.r.o., Dolný 
Kubín (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 
cit. zákona do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., 
t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona 



Rada určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.429: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/104, spoločnosť Ižanská televízia s.r.o., Iža (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.430: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/46, spoločnosť KID a.s., Poprad (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.431: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 



takto: 
držiteľ licencie č. T/42, František Kováts, Veľký Meder (ďalej len "účastník 
konania")porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.432: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/39, spoločnosť MAC TV s.r.o., Košice (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.433: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/51, spoločnosť KROM - SAT s.r.o., Krompachy (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  



V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.434: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/41, spoločnosť Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.435: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/54, spoločnosť Martico s.r.o., Martin (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.436: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/30, Marián Matús, Snina (ďalej len "účastník konania") 
porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade 
údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 



porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.437: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/92, spoločnosť MBP s.r.o., Púchov(ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.438: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/78, spoločnosť Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.439: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/71, spoločnosť MKS s.r.o., Bánovce nad Bebravou (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.440: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/85, spoločnosť MTS s.r.o., Rožňava (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.441: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/74, spoločnosť Omega Plus s.r.o., Bratislava (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  



V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.442: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/101, spoločnosť OTS s.r.o., Podvysoká (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.443: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/106, spoločnosť OTV s.r.o., Šrba (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.444: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/105, spoločnosť Podnikateľské služby obce Cífer, s.r.o., 
Cífer (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 
cit. zákona do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., 
t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 



cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.445: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/120, spoločnosť Progres Malacky s.r.o., Malacky (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.446: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/108, spoločnosť Quartex group s.r.o., Holíč (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/111, spoločnosť Seperdeo Vita s.r.o., Handlová (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.448: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/65, obec Šuňava (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 
30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.449: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/87, spoločnosť Telerádio s.r.o., Žilina (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  



V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.450: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/119, spoločnosť TV COM s.r.o., Svätý Jur (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.451: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/15, spoločnosť TV LUNA s.r.o., Bratislava (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.452: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/118, spoločnosť TV MISTRAL s.r.o., Michalovce (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 



zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.453: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/66, spoločnosť TATRA TEMEX CABLE s.r.o., Prešov 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.454: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/99, spoločnosť TV Pezinok s.r.o., Pezinok (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.455: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/76, spoločnosť UPC Slovensko s.r.o., Bratislava z (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.456: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/80, spoločnosť VEGA s.r.o., Prešov (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.457: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/79, spoločnosť Ak art s.r.o., Poprad (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 



pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.458: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/69, spoločnosť Atelier s.r.o., Krupina (ďalej len "účastník 
konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil 
Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na 
porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.459: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/25, Ladislav Bellovič, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č.01-09/18.460 Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. a) a písm. g) a § 72 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: držiteľ licencie č. T/33, spoločnosť Videoštúdio RIS s.r.o., Senica z (ďalej len 
"účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 46 cit. zákona do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 



mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 72 ods. 1 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania lehotu na nápravu 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Časť 18.2.3  
Uznesenie č. 01-09/18.461: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/165, spoločnosť Vladimír 
Brnák, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.462: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/170, spoločnosť BSS 
s.r.o., Nižná (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 



Uznesenie č. 01-09/18.463: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/177, spoločnosť 
spoločnosti Bytenerg s.r.o., Medzilaborce (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.464: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/141, spoločnosť 
spoločnosti BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou (ďalej len "účastník konania") 
porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade 
údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.465: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/113, spoločnosť 
BYTHERM s.r.o., Poltár (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 



Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.466: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/92, spoločnosť Bytové 
družstvo s.r.o., Bánovce nad Bebravou (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.467: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/150, spoločnosť Carisma 
s.r.o., Dvory nad Žitavou (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.468: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/152, spoločnosť CA TV 
Tekov s.r.o., Tekov (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.469: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/28, spoločnosť Duosat 
s.r.o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.470: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/116, spoločnosť EKOS - 
obecná prevádzkáreň s.r.o., Jesnenské (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  



V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.471: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/7, spoločnosť Elektris 
s.r.o., Banská Bystrica (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.472: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/134, Ján Gregor, Dubnica 
nad Váhom (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.473: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 



takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/168, Jozef Herceg, 
Ratkovce (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.474: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/117, spoločnosť Infokanál 
Pliešovce s.r.o., Pliešovce (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.475: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/136, spoločnosť Ižanská 
televízia s.r.o., Iža (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 



pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.476: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/42, Michal Jurkovič, 
Nová Dubnica(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.477: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/10, spoločnosť Kabel Plus 
a.s., Banská Bystrica (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.478: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/9, spoločnosť Kabel Plus 
a.s., Banská Bystrica (MMDS) (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 



73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.479: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/11, spoločnosť Kabel Plus 
a.s., Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.480: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/14, spoločnosť Kabel Plus 
Východné Slovensko a.s., Košice (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 



písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.481: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/172, spoločnosť KABEL 
SAT - 1, s.r.o., Trenčín (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.482: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/139, spoločnosť KABEL 
TEL s.r.o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.483: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/138, spoločnosť 
Kabelovka Plavnica s.r.o., Plavnica (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 



zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.484: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/104, spoločnosť KABSEN 
s.r.o., Senica z (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.485: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/119, spoločnosť Katelstav 
s.r.o., Veľké Kostoľany (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 



Uznesenie č. 01-09/18.486: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/47., spoločnosť KID a.s., 
Poprad (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.487: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/164, spoločnosť KID a.s., 
Poprad (MMDS) (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.488: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/32, František Kováts, 
Veľký Meder (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 



určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.489: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/48, spoločnosť Krom - Sat 
s.r.o., Krompachy (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.490: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/155, spoločnosť KTR 
s.r.o., Imeľ (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.491: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/98, Roland Majkút, 
Levice (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.492: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/27, spoločnosť Martico 
s.r.o., Martin (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.493: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/25, Matús Marián, Snina 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 



nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.494: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/151, spoločnosť MBP 
s.r.o., Púchov (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.495: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/158, spoločnosť MIPAS 
s.r.o., Liptovský Mikuláš (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.496: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/115, Štefan Mišovic, 



Banská Štiavnica (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.497: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/178, spoločnosť 
NITRANET s.r.o., Nitra (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.498: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/162, spoločnosť Obec 
Bracovce s.r.o., Bracovce (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  



V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.499: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/145, spoločnosť Obec 
Litava 1 s.r.o., Litava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.500: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/130, spoločnosť OSBD 
Bardejov (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.501: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/88, OSBD Žilina (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 



mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.502: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/95, spoločnosť OZAREA 
NEWS s.r.o., Veľký Krtíš (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.503: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/111, Július Pereszlényi, 
Pohronský Ruskov z (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 



Uznesenie č. 01-09/18.504: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/135, spoločnosť 
Podnikateľské Služby obce Cífer, s.r.o., Cífer (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.505: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/167, spoločnosť Progres 
s.r.o., Malacky (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.506: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/101, Jana Revická, 
Prievidza (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 



určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.507: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/105, spoločnosť RK 
systém s.r.o., Liptovsk Mikuláš (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.508: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/9, spoločnosť SATRO 
s.r.o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.509: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/121, spoločnosť SATRO 
s.r.o., Bratislava (MMDS) (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.510: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/131, SBD Fiľakovo (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.511: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/103, SBD II Košice (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 



pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.512: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/99, SBD Lučenec (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.513: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/73, SBD Partizánske 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.514: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/175, SBD Sobrance (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 



mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.515: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/153, SBD Šaľa z (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.516: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/97, SBD Žilina z (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.517: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/24, spoločnosť SCS s.r.o., 
Komárno (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.518: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/156, Dušan Sika, Nové 
Mesto nad Váhom (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.519: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/174, spoločnosť Službyt 
s.r.o., Svidník (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 



nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.520: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/31, Róbert Svetlík, 
Hodruša Hámre (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.521: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/78, spoločnosť Športový 
klub ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/77, obec Šuňava (ďalej 



len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo 
mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie 
na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi 
konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.523: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/128, Miroslav Švajdlenka, 
Plavecký Štvrtok (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.524: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/34, spoločnosť TATRA 
TEMEX CABLE a.s., Prešov (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 



písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.525: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/166, spoločnosť Telekom 
s.r.o., Vranov nad Topľou (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.526: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/180, spoločnosť 
TERMOBYT s.r.o., Rohožník (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.527: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/52, spoločnosť Termosat 
s.r.o., Rožňava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 



z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.528: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/148, spoločnosť TES 
Slovakia s.r.o., Žilina (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.529: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/144, spoločnosť TFM 
s.r.o., Nové mesto nad Váhom (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 



Uznesenie č. 01-09/18.530: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/143, spoločnosť TFM 
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (MMDS) (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.531: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/114, spoločnosť TKR 
s.r.o., Humenné (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.532: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/160, spoločnosť TKR 
Terchová s.r.o., Terchová (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 



Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.533: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/122, spoločnosť TV COM 
s.r.o., Svätý Jur (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.534: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/146, spoločnosť TV 
Rovinka s.r.o., Rovinka (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.535: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/127, spoločnosť TV TV 
s.r.o., Trebišov (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.536: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/133, spoločnosť UBD 
Kuzmányho s.r.o., Košice (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.537: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/13, spoločnosť UPC 
Slovensko s.r.o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  



V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.538:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/157, Viliam Vánovský, 
Veľký Krtíš (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.539: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/107, spoločnosť VARES 
s.r.o., Banská Bystrica z (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady 
uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. 
z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) 
cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona 
Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.540: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 



takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/171, spoločnosť 
Vodohospodár Makov s.r.o., Makov (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.541: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/91, spoločnosť Združenie 
majiteľov TKR Púchov s.r.o., Púchov (ďalej len "účastník konania") porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V 
súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na 
nápravu odo dňa doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.542: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/169, spoločnosť Bytový 
podnik Trebišov s.r.o., Trebišov (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil 
doklady uvedené v § 57 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 
308/2000 Z. z., t.j. do 04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 
cit. zákona Rada určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa 
doručenia rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 



pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Uznesenie č. 01-09/18.543:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a písm. g) a § 73 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 cit. zákona, rozhodla 
takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/176, spoločnosť BENET 
s.r.o., Nováky(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 
do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. do 
04.04.2001, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona. V súlade s § 73 ods. 2 cit. zákona Rada 
určuje účastníkovi konania 60 dňovú lehotu na nápravu odo dňa doručenia 
rozhodnutia.  
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neoznámi Rade údaje a 
nepredloží doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada mu môže uložiť 
pokutu.  
V súlade s § 5 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 19)  
Kontrolný monitoring  
SK č. 50-PgO/O-390/2001 zo dňa 23.3.2001  
Správa č.6/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania TV LUNA  
(monitorované dni: 6.2., 8.2., 13.2.2000)  
Držiteľ licencie: TV LUNA s.r.o., Bratislava , číslo licencie: T/15  
Uznesenie č.01-09/19.544: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) a h) zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla dňa 15.5.2001 
takto:  
Účastník správneho konania č.50-PgO/O-390/2001, držiteľ licencie č.T/15, TV 
LUNA, spol. s r.o., Bratislava porušil ustanovenia § 32 ods.12 zákona č.308/2000 Z.z. 
tým, že dňa 6.2.2001 o 18.45 hod. odvysielal v programe Hlavné správy skrytú 
reklamu spoločnosti Miele a Brenner Center a dňa 8.2.2001 o 22.30 hod. v 
motoristickom magazíne Polygón skrytú reklamu na Helago truck centrum v Žiline, 
zaoberajúce sa poskytovaním služieb pre nákladné vozidlá, najmä značky Volvo, za 
čo mu Rada podľa § 64 ods.1 písm.a) zákona č.308/2000 Z.z. ukladá sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením 
sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
upozornení.  
 



K bodu 20)  
Kontrolný monitoring  
SK č. 54-PgO/O-391/2001 zo dňa 23.3.2001  
Správa č.7/01/Tv o plánovanom kontinuálnom monitoringu vysielania programu Global 
(vysielaný v TKR UPC Bratislava)  
(monitorované dni: 3.2., 5.2. a 7.2.2000)  
Držiteľ licencie: MAC TV spol. s r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č.01-09/20.545: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) a h) zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), postupom podľa zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhodla dňa 15.5.2001 takto:  
Účastník správneho konania č. 54-PgO/O-391/2001, držiteľ licencie č. T/39, spol. 
Mac TV s.r.o., Košice porušil ustanovenia § 20 ods.3 a § 20 ods.4 zákona č. 308/2000 
Z.z. tým, že dňa 5.2.2001 v čase od 8.00 do 22.00 hod. zaradil do ponuky programov 
Global 11 krát upútavku na horor Páter Thomas a § 34 ods.2 zákona č. 308/2000 
Z.z. tým, že vo vysielaní TV Naša v dňoch 3.,5. a 7.2.2001 došlo k odvysielaniu 
samostatných reklamných šotov a § 35 ods.5 zákona č.308/2000 Z.z. tým, že vo 
vysielaní TV Naša bola reklama v dňoch 3.,5. a 7.2.2001 v rámci relácie Sme tu pre 
Vás zaradená do hodinového vysielacieho času 3-6 krát, za čo mu Rada ukladá 
sankciu podľa § 64 ods.1 písm.a) zákona č.308/2000 Z.z. - upozornenie na porušenie 
zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila."  
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 21)  
Kontrolný monitoring  
SK č. 51-PgO/O-392/2001 zo dňa 23.3.2001  
Správa o výberovom monitoringu programu STV pre maloletých "Ponorka na Dunaji"  
(vysielané v dňoch 17.2., 24.2. a 3.3.2001)  
Uznesenie č.01-09/21.546: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. 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. o vysielaní a retransmisii"), 
postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla dňa 24. 
4. 2001 takto:  
Účastník správneho konania č. 51-PgO/O- 392/2001 Slovenská televízia, vysielateľ 
zo zákona odvysielaním programu - súťažnej hry pre deti s názvom Ponorka na 
Dunaji v dňoch 17.2.2001, 24.2.2001 a 3.3.2001 v čase od 18.15 do 18.45 hod. porušil 
ustanovenie § 32 ods. 12 a §38 ods.2 a 4 zákona č.308/2000 Z. z. tým, že odvysielal 
skrytú reklamu Cestovnej kancelárie Kartágo tours a porušil ustanovenia § 38 ods. 
2 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že programy neoznačil ako čiastočne 
sponzorované Cestovnou kanceláriou Kartágo tours a v programoch zo dňa 



24.2.2001 a 3.3.2001 vizuálne prezentoval logá sponzora programu- Slovenskej 
spotiteľne a auditívne propagoval ďalšieho sponzora programu- Nay elektrodom, za 
čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením 
sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
upozornení.  
 
K bodu 22)  
Kontrolný monitoring  
SK č.63-PgO/O-519/2001 zo dňa 11.04.2001  
Správa č.18/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
(Monitorovaný program: Motorama zo dňa 12.3.2001)  
Držiteľ licencie: MARKÍZA Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.01-09/22.547: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
výsledkov monitorovania TV Markíza v SK č. 63-PgO/O-519/2001 zo dňa 11.4.2001 
na svoje budúce rokovanie.  
 
K bodu 23)  
Kontrolný monitoring  
SK č.58-PgO/O-505/2001 zo dňa 05.04.2001  
Správa č. 1/2001/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Flash  
(Monitorované dni: 4.2. a 5.2.2001)  
Držiteľ licencie: FLASH PREŠOV s. r.o., Prešov, číslo licencie: R/74  
Uznesenie č.01-09/23.548: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) a h) zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla, že, účastník 
správneho konania č. 58-PgO/O-505/2001, držiteľ licencie č. R/74, Flash Prešov spol. 
s r.o. porušil ustanovenia § 16 písm. e) zákona č.308/2000 Z.z. tým, že neuchoval 
súvislé záznamy vysielania počas 30 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej 
kvalite, za čo mu Rada ukladá sankciu podľa § 64 ods.1 písm.a) zákona č.308/2000 
Z.z. - upozornenie na porušenie zákona.  
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
sankcii.  
 
K bodu 24)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 23/2001/Tv o monitorovaní vysielanie televíznej stanice Televízia Nováky  
(monitorované dni: 2.3. a 16.3. 2001)  
Držiteľ licencie: Benet , s.r.o. Nováky  
Číslo licencie: T/22  
Uznesenie č.01-09/24.549: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č.23/2001/TV 
o monitorovaní vysielania televíznej stanice TELEVÍZIE NOVÁKY (TVN) v dňoch 
2.3. a 16.3.2001 o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. voči vysielateľovi s licenciou č. 
T/122, Benet s.r.o., Nováky .  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 25)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 27/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TOP TV 
Topoľníky  
(monitorované dni: 7.4. a 9.4.2001)  
Držiteľ licencie: Vepros s.r.o., Topoľníky  
Číslo licencie: T/82  
Uznesenie č.01-09/25.550: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy č. 27/2001/TV 
o monitorovaní televíznej stanice TOP-TV Topoľníky v dňoch 7.4.2001 a 9.4.2001 o 
začatí správneho konania voči TOP-TV Topoľníky vo veci zistenia dodržiavania 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 26)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.28/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Krom-Sat-TV 
Krompachy  
(monitorované dni: 30.3. a 1.4.2001)  
Držiteľ licencie: Krom-Sat, s.r.o. Krompachy  
Číslo licencie: T/51  
Uznesenie č.01-09/26.551: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len Rada) ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní 
správy č. 28/2001/TV o monitorovaní vysielania KROM-SAT-TV rozhodla, že v 
monitorovanom vysielaní vysielateľa, Krom-Sat, s.r.o., Poštová 2, 053 42 
Krompachy s licenciou č. T/51 z dní 30.3 a 1.4..2001 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie  
 
K bodu 27)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 26/2001/Ro/Tv o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie  



(monitorované dni: 5.,7.,12. a 14.3.2001)  
Držiteľ licencie: Devínskonovoveská televízia, s.r.o., Bratislava  
Číslo licencie: T/112  
Uznesenie č.01-09/27.552: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
jako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií"), po prerokovaní 
Správy č. 26/2001/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
rozhodla, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č.T/112 zo dňa 
30.7.1999 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 28)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 30/01/Tv o monitorovaní vysielania Obecného televízneho vysielania Šuňava  
(monitorované dni:08.04, 15.04.2001)  
Držiteľ licencie: Obec Šuňava  
Číslo licencie: T/65  
Uznesenie č.01-09/28.553: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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. 30/01/TV o monitorovaní vysielania Obecné televízne 
vysielanie rozhodla, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/65 
Obec Šuňava zo dňa 8.4. a 15.4.2001 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.  
 
K bodu 29)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 72/4 -2001 z 12.1.2001  
(na vysielanie seriálu Ally Mc Bealová vysielateľa TV Markíza)  
Správa o šetrení sťažnosti č.72/4 -2001 smerujúcej proti Markíza Slovakia s.r.o., Blatné  
Uznesenie č.01-09/29.554: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla dňa 
15.5.2001 takto:  
Po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 72/4 - 2001 z 9.5.2001 rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov v programe - 
seriáli Ally McBealová vysielateľa s licenciou č. T/41, Markíza - Slovakia, s.r.o. 
Blatné.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní. Kancelária oznámi 
ďalší postup sťažovateľovi  
 
K bodu 30)  



Šetrenie sťažnosti  
SK č.60-PgO/O-507/2001 zo dňa 17.04.2001  
Sťažnosť č.457/19-2001 z 9.3.2001  
(na vysielanie programu Motormagazín zo dňa 28.2.2001 vysielateľa Slovenskej 
televízie)  
Správa o šetrení sťažnosti č.457/19-2001 smerujúcej proti STV  
Uznesenie č.01-09/30.555: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. 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. o vysielaní a retransmisii"), 
postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
podľa § 64 ods. 1/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii rozhodla 
účastník správneho konania č. 60-PgO/O-507/2001, Slovenská televízia, vysielateľ zo 
zákona porušil ustanovenia § 38 ods. 2, zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 
28.2.2001 o 17.25 hod. na okruhu STV 2 odvysielal program Motormagazín šport, 
ktorého sponzorský odkaz obsahoval reklamný slogan sponzora a neuviedol 
všetkých sponzorov programu, ďalej v tom istom programe porušil ustanovenia § 
38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii tým, že nevhodne 
prezentoval sponzora programu v programe prostredníctvom logotypov sponzora a 
ďalej v programe porušil ustanovenie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii tým, že v programe odvysielal skrytú reklamu firmy 
SCANIA, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii sankciu-upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením 
sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
upozornení.  
 
K bodu 31)  
Šetrenie sťažnosti  
SK č.61-PgO/O-508/2001 zo dňa 17.04.2001  
Sťažnosť č.449/18-2001 z 8.3.2001  
(na vysielanie upútavky na program Sedmička vysielateľa Slovenskej televízie - deň 
vysielania sťažnosť nešpecifikuje)  
Správa o šetrení sťažnosti č.449/18-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii  
Uznesenie č.01-09/31.556: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) a h) zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní 
Správy č.5/2001/TV o monitorovaní Oznamu vysielateľa o vlastnom programe na 
hudobný program Sedmička, že zastavuje správne konanie č. 61-PgO/O-508/2001 vo 
veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 20 ods.4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z o telekomunikáciach 
smerujúcej proti Slovenskej televízií, vysielateľovi zo zákona.  
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 



zastavení konania a oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia, ktorý preukázal 
opodstanenosť sťažnosti.  
 
K bodu 32)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.723/37-2001 z 3.4.2001  
(na vysielanie zložky programu - oznámenie vysielateľa o vlastnom programe zo dňa 
25.3. 2001 na STV 1 vysielateľa Slovenskej televízie)  
Správa o šetrení sťažnosti č.723/37-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii  
Uznesenie č.01-09/32.557: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy o prešetrení 
sťažnosti č. 723/37-2001 smerujúcej proti STV v súvislosti s odvysielaním oznamu 
vysielateľa o vlastnom programe- upútavka na program "Úsmev, prosím" zo dňa 
25.3.2001 o začatí správneho konania voči Slovenskej televízii vo veci zistenia 
dodržiavania právnych predpisov.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 33)  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 595/29-2001 z 27.3.2001  
(na vysielanie programu Cestuj s nami zo dňa 10.3. a 24.3.2001 na STV 1 vysielateľa 
Slovenskej televízie)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.595/29-2001 smerujúcej proti Slovenskej televízii, 
programu Cestuj s nami  
Uznesenie č.01-09/33.558: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), rozhodla po prerokovaní Správy o prešetrení 
sťažnosti č. 595/29-2001 smerujúcej proti STV, programu Cestuj s nami zo dňa 
10.3. 2001 rozhodla o začatí správneho konania voči Slovenskej televízii vo veci 
zistenia dodržiavania právnych predpisov.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 34)  
Návrh projektu monitoringu hlavných spravodajských programov SRo, Rádia Twist, D-
Expres, Hviezda FM, Rádia Okey.  
Uznesenie č.01-09/34.559: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 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 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), rozhodla, že 
schvaľuje predložený projekt monitoringu hlavných spravodajských programov 



SRo, Rádia Twist, Rádia Expres, Hviezda FM, Rádia OKEY a ukladá Kancelárii 
Rady zabezpečiť spracovanie monitoringu.  
 
K bodu 35)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 240/8-2001 z 23.04.2001  
Uznesenie č.01-09/35.560: Rada pre vysielanie retransmisiu po oboznámení sa s 
výsledkami šetrenia sťažnosti zo dňa 05.02.2001 zaevidovanej pod. č. 240/8-2001, 
vyhovuje v časti žiadosti P.A. z dní 11.5.2001 a 14.5.2001 a umožní mu, aby sa 
zúčastnil zasadnutia Rady dňa 29.5.2001, kde dostane priestor na vyjadrenie sa k 
svojej sťažnosti.  
Predseda Rady zašle sťažovateľovi vyrozumenie.  
 
K bodu 36)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 961/52-2001 z 23.04.2001  
Uznesenie č.01-09/36.561: Rada pre vysielanie retransmisiu po oboznámení sa s 
výsledkami šetrenia sťažnosti zo dňa 23.04.2001 zaevidovanej pod. č. 961/52-2001, 
listinými podkladmi a právnymi posudkami konštatuje, že predmetná sťažnosť je 
neopodstatnená. Predseda Rady zašle sťažovateľovi písomné vyrozumenie o 
vybavení jeho sťažnosti v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.  
 
K bodu 37)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 962/51-2001 z 23.04.2001  
Uznesenie č.01-09/37.562: Rada pre vysielanie retransmisiu po oboznámení sa s 
výsledkami šetrenia sťažnosti zo dňa 23.04.2001 zaevidovanej pod. č. 962/51-2001, 
listinými podkladmi a právnymi posudkami konštatuje, že predmetná sťažnosť je 
neopodstatnená. Predseda Rady zašle sťažovateľovi písomné vyrozumenie o 
vybavení jeho sťažnosti v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.  
 
K bodu 38)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 976/53-2001 z 24.04.2001  
Uznesenie č.01-09/38.563: Rada pre vysielanie retransmisiu po oboznámení sa s 
výsledkami šetrenia sťažnosti zo dňa 24.04.2001 zaevidovanej pod. č. 976/53-2001, 
listinými podkladmi a právnymi posudkami konštatuje, že predmetná sťažnosť je 
neopodstatnená. Predseda Rady zašle sťažovateľovi písomné vyrozumenie o 
vybavení jeho sťažnosti v súlade s § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.  
 
K bodu 39)  
Návrh na zrušenie Smernice č.6/96 Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie  
Uznesenie č.01-09/39.564: Rada pre vysielanie retransmisiu zrušuje Smernicu č. 9/96 
Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie.  
 
K bodu 40)  



Návrh na vydanie Nariadenia Rady pre vysielanie retransmisiu č. 3/2001 o používaní 
služobných motorových vozidiel  
Uznesenie č.01-09/40.565: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Nariadenie 
č.3/2001 o používaní služobných motorových vozidiel.  
 
K bodu 41)  
Návrh na ZSC - Workshop k Direktíve TV bez hraníc, 29.05.-30.05.2001, Brusel  
Uznesenie č.01-09/41.566: Rada súhlasí so ZPC pracovníka Kancelárie Željka 
SAMPORA do Bruselu, kde sa zúčastní oboch programovaných workshopov v 
dňoch 29-30.mája 2001. ZPC sa bude realizovať vo variante 3., teda s uplatnením 
všetkých zliav, ktoré sú možné s ohľadom na vek účastníka s celkovou dĺžkou 
trvania od 27.mája do 2.júna 2001. Kancelária Rady sa poveruje, aby zabezpečila 
túto ZPC organizačne a finančne.  
 
K bodu 42a)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.04.2001  
Uznesenie č.01-09/42.567: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.04.2001.  
 
K bodu 42b)  
Návrh Rozpočtu Rady na rok 2002.  
Uznesenie č. 01-09/42.568: Rada pre vysielanie retransmisiu schvaľuje návrh 
rozpočtu Rady na rok 2002 v alternatíve, korú spracovala Rada a poveruje 
Kanceláriu Rady jeho zaslaním na MF SR.  
 
K bodu 43)  
Rôzne  
4. Návrh na postup Rady v konaniach o registráciu retransmisie .  
Uznesenie č. 01-09/43.569: Rada pre vysielanie retransmisiu v konaniach o 
registráciu retransmisie nebude uplatňovať v obvyklých prípadoch postup podľa § 
21 Spávneho poriadku z dôvodu nárokovosti vydania oprávnenia na retransmisiu, 
dodržania lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci podľa § 59 zákona č.308/2000 Z.z. 
a taxatívne určených požiadaviek zákona na obsah žiadosti o registrácie.  
 
PhDr. Peter Kováč  
predseda  
Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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