
 

Zápisnica č. 14/2001 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisu, ktoré sa konalo dňa 21.08.2001  
 
Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Tibor Varga  
 
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 

308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC, s.r.o., Bratislava (TKR/13)  

3. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice (TKR/14)  

4. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:KabelTel s.r.o., Bratislava (TKR/139)  

5. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Plus a.s., Banská Bystrica (TKR/10)  

6. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Plus a.s., Banská Bystrica (TKR/9 - MMDS)  

7. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava (TKR/161)  

8. Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Kabel Plus a.s., Bratislavava (TKR/11)  

9. SK č. 310-LO/D-1301/2001 zo dňa 29.05.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  

10. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: BYTENERG, spol. s r.o., Medzilaborce, č. T/124  



11. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov, č.R/54  

12. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Slovakia okolo sveta s.r.o., Trenčín, č.T/126  

13. SK č.375-LO/D-1624/2001 zo dňa 29.06.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/157 podľa § 63 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Viliam Vánovský, Veľký Krtíš  

14. SK č.376-LO/D-1624/2001 zo dňa 29.06.2001  
vo veci odňatia licencie č. T/117 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK:Viliam Vánovský, Veľký Krtíš  

15. SK č. 402-LO/D-1848/2001 zo dňa 24.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/182 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:KTR s.r.o., Bytča  

16. SK č. 397-LO/D-1744/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/28 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu a zmeny kanálového rastra  
ÚK:DUOSAT s.r.o., Bratislava  

17. SK č.89-LO/D-945/2001 zo dňa 19.04.2001  
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/76 - návrh na zastavenie SK  
ÚK:RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  

18. SK č. 88-LO/D-829/2001 zo dňa 18.04.2001  
Návrh na zrušenie uznesenia č. 01-13/10.678 Rady pre vysielanie a retransmisie 
zo dňa 10.07.2001  
ÚK: OSBD Čadca  

19. SK č. 88-LO/D-829/2001 zo dňa 18.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Čadca  
ÚK:OSBD Čadca  

20. SK č. 396-LO/D-1597/2001 zo dňa 27.06.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/110 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK:SBD Kysucké Nové Mesto  

21. SK č. 405-LO/D-1891/2001 zo dňa 27.07.2001  
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/65  
ÚK:Obec Šuňava  

22. SK č.398-LO/D-1844/2001 zo dňa 24.07.2001  
vo veci udelenia súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločnosti (k licencii č. 
T/115)  
ÚK: CARISMA s.r.o., Dvory nad Žitavou  

23. SK č. 250-LO/D-2322/2001 zo dňa 12.10.2000  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu vysielania a kanálového rastra  
ÚK:MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš  



24. SK č.410-LO/D-1793/2001 zo dňa 19.07.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/163 podľa § 63 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Ing.Miroslav Bobák, Oravský Podzámok  

25. SK č.411-LO/D-1742/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/32 podľa § 63 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  

26. SK č.191-LO/D-701/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/32 - návrh na zastavenie konania  
ÚK:František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  

27. SK č.413-LO/D-1756/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Veľký Meder  
ÚK:K-TECH, s.r.o., Veľký Meder  

28. SK č.412-LO/D-1749/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v mestách Kolárovo, Okoč  
ÚK:T.S., s.r.o., Veľký Meder  

29. SK č. 426-LO/D-1964/2001 zo dňa 02.08.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/94 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:Humenská televízia, s.r.o., Humenné  

30. SK č. 432-LO/D-1999/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/36 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb a počtu prípojok  
ÚK:Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica  

31. SK č.83-LO/D-790/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Lučenec  
ÚK:Jozef Mičíni, Halič  

32. SK č.67-LO/D-829/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Bánov  
ÚK:Káblová televízia Bánov s.r.o., Bánov  

33. SK č. 433-LO/D-1822/2001 zo dňa 27.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/139 z dôvodu zmeny počtu 
prípojok  
ÚK: KABEL TEL s.r.o., Bratislava  

34. SK č. 431-LO/D-1886/2001 zo dňa 27.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny počtu 
prípojok  
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava  

35. SK č. 424-LO/D-1942/2001 zo dňa 02.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/183 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: POMA s.r.o., Banská Štiavnica  

36. SK č. 423-LO/D-1673/2001 zo dňa 04.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/15 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 
- zmena konateľa  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  



37. SK č. 385-LO/D-1374/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/71  
ÚK: Obec Komjatice  

38. SK č. 384-LO/D-1325/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/60  
ÚK: Obec Komjatice  

39. SK č. 383-LO/D-1374/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Komjatice  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice  

40. SK č. 382-LO/D-1325/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Komjatice  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice  

41. SK č. 311-LO/D-2975/2000 zo dňa 28.12.2000  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava  

42. SK č. 295-LO/D-2718/2000 zo dňa 22.11.2000  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 na vysielanie 
systémom MMDS  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava  

43. Kontrolná činnosť  
SK č. 330-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001  
Správa č. 3782001/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(monitorované dni: 28.4.-29.4. 2001 od 7.00-9.30 hod.- Kakao)  
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, č.licencie: T/41  

44. Kontrolná činnosť  
SK č. 40-PgO/O-308/2001 zo dňa 8.3.2001  
Správa o monitorovaní programu Pokémon so zapracovanými stanoviskami 
súdnych znalcov - návrh na uloženie sankcie  
(Monitorované dni: 3.2., 4.2., 10.2., 11.2.2001 - program Pokémon)  
ÚK: STV, Bratislava  

45. Kontrolná činnosť  
SK č. 372-PgO/O-1056/2001 zo dňa 26.06.2001  
Správa č.45/2001/Tv o monitorovaní zložky programu vo vysielaní TV LUNA  
(monitorované dni: 24.4., 25.4., 26.4., 27.4., 28.4.2001 - oznámenie vysielateľa o 
vlastnom programe Varíme s Lunou)  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/15  

46. Kontrolná činnosť  
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č. 96-PgO/D-78/99 z 10.5.1999  
Správa k návrhu na zastavenie SK č. 96-PgO/D-78/99 z dôvodu uplynutia lehoty 
na vydanie rozhodnutia - ďalšie konanie vo veci rozsudku NS SR č. Sž 21500 
(ktorý zrušuje Rozhodnutie č. RP 65/00 o uložení pokuty za porušenie 
ustanovenia § 5 písm. g/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a 
televízneho vysielania - voľby prezidenta SR 1999)  

47. Kontrolná činnosť  
Správa č.56/2001/Tv o monitorovaní televíznej stanice Kabelovka Plavnica  



(monitorovaný deň: 17.6.2001)  
Vysielateľ: Kabelovka s.r.o., Plavnica, číslo licencie: T/107  

48. Kontrolná činnosť  
Správa č.55/2001/Tv o monitorovaní televíznej stanice ATELIÉR TV  
(monitorované dni: 18.6. a 22.6.2001)  
Vysielateľ: Ateliér TV s.r.o. Krupina, číslo licencie: T/69  

49. Kontrolná činnosť  
Správa č.54/2001/Tv o monitorovaní televíznej stanice Infokanál Malacky  
(monitorované dni: 17.6. a 22.6.2001)  
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o., Malacky, číslo licencie: T/120  

50. Kontrolná činnosť  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.57/2001/Tv o monitorovaní STV  
Monitorovaný program: sponzorský odkaz pred a po programe Úsmev, prosím!  
(monitorovaný deň: 22.7.2001 cca 21.00 hod.)  
Vysielateľ: STV, Bratislava  

51. Kontrolná činnosť  
Správa č. 53/2001/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania televíznej stanice 
TV Tatry (vysielanie TV Tatry v lokálnych oknách + program Global)  
Monitorované dni: 11.,12. a 14.6.2001 (24 hod. denne)  
Vysielateľ: AK art, s.r.o., Poprad, číslo licencie: T/79  

52. Šetrenie sťažnosti  
SK č. 395-PgO/O-1216/2001 zo dňa 10.7.2001  
Sťažnosť č.1297/70-2001 z 25.5.2001  
(na vysielanie Televíznych novín TV Markíza 24.5.2001)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1297/70-2001 smerujúcej proti TV Markíza  
ÚK: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné, č. licencie T/41  

53. Šetrenie sťažnosti  
SK č. 403-PgO/O-1236/01 zo dňa 10.07.2001  
Sťažnosť č. 929/48-2001  
Správa o šetrení sťažnosti č. 929/48-2001 smerujúcej proti TV Markíza  
ÚK: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné, č. licencie T/41  

54. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1568/72 zo dňa 27.6.2001  
(na vysielanie programu - časti seriálu Modrý pacifik s názvom Mladiství 
odvysielanému dňa 19.6.2001 o 20.00 hod.)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1568/72 smerujúcej proti STV  
Vysielateľ: STV, Bratislava  

55. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle 
§ 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. za obdobie IV.-VI. 2001  

56. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.07.2001  
57. Návrh Nariadenia č. 4/2001 o používaní služobných mobilných telefónov  
58. Návrh národnej správy na 14. zasadnutie EPRA  
59. Návrh účasti na seminári - Budúcnosť Európskeho dohovoru o cezhraničnej 

televízii (Štrasburg, 6.12.12001)  
60. Rôzne  



K bodu 2)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC, s.r.o., Bratislava (TKR/13)  
Uznesenie č. 01-14/2.726: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti UPC, s. r. o., Bratislava.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 02.10.2001.  
 
K bodu 3)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice (TKR/14)  
Uznesenie č. 01-14/3.727: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti KABEL PLUS VÝCHODNÉ SLOVENSKO, a. s., 
Košice.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 02.10.2001.  
 
K bodu 4)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:KabelTel s.r.o., Bratislava (TKR/139)  
Uznesenie č. 01-14/4.728: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti KabelTel, s. r. o., Bratislava.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 02.10.2001.  
 
K bodu 5)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Plus akciová spoločnosť, Banská Bystrica (TKR/10)  
Uznesenie č. 01-14/5.729: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti KABEL PLUS, akciová spoločnosť, Banská 
Bystrica.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 02.10.2001.  
 



K bodu 6)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Plus akciová spoločnosť, Banská Bystrica (TKR/9 - MMDS)  
Uznesenie č. 01-14/6.730: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti KABEL PLUS, akciová spoločnosť, Banská 
Bystrica. Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho 
konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 
02.10.2001.  
 
K bodu 7)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava (TKR/161)  
Uznesenie č. 01-14/7.731: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti TRNAVATEL, s. r. o. , Trnava.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 02.10.2001.  
 
K bodu 8)  
Návrh na začatie SK vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava (TKR/11)  
Uznesenie č. 01-14/8.732: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti KABEL PLUS BRATISLAVA, a. s., Bratislava.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 02.10.2001.  
 
K bodu 9)  
SK č. 310-LO/D-1301/2001 zo dňa 29.05.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/9.733: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
310-LO/D-1301/2001 vo veci zmeny licencie R/66 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností spoločnosti , začatom dňa 29.05.2001, v zmysle § 72 ods. 2 zák. č. 
308/2000 Z.z. rozhodla, že podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu 
R/66 na rozhlasové vysielanie spoločnosti D.EXPRES a.s., Bratislava vo výrokovej 
časti rozhodnutia o udelení licencie č. R/66/99 zo dňa 10.12.1998 v úplnom znení 
takto:  

" I. 



1. Názov programovej služby: Rádio EXPRES  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov, 
licencia zaniká dňa 09.02.2005.  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod./denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský, anglický (počas turistickej sezóny)  
6. Pridelené frekvencie:  
96,5 MHz - Námestovo, kóta Trstená-Uhlisko  
102,5 MHz - Považská Bystrica, kóta Hôrka  
102,4 MHz - Rimavská Sobota, kóta Vinice  
101,1 MHz - Lučenec, kóta Blatný vrch  
95,4 MHz - Čadca  
95,2 MHz - Košice - Bankov  
102,5 MHz - Trenčín - Kozí vrch  
95,4 MHz - Žilina - Dubeň  
101,1 MHz - Zvolen - Malá Stráž  
92,7 MHz - Nové Zámky - západ  
96,5 MHz - Ružomberok - Malinô Brdo  
96,5 MHz - Banská Bystrica - Laskomer  
99,5 MHz - Prešov - Pod Šibeňom  
92,7 MHz - Nová Baňa  
95,4 MHz - Martin - komín SSE  
101,1 MHz - Žiar nad Hronom  
97,0 MHz - Levice  
107,6 MHz - Bratislava - mesto  
107,6 MHz - Bratislava - Devínska Nová Ves  
88,4 MHz - Hlohovec  
95,7 MHz - Rožňava  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov (vybrané emisie) zo Strediska 
cenných papierov zo dňa 04.07.2001  
Akcionári: podľa výpisu zo Strediska cenných papierov zo dňa 04.07.2001, emisia 
LP0000000566, emisia LP0000001371, emisia LP0000102166  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:1331/B, zo dňa 
21.05.2001:  
Predstavenstvo:  
Ing. Robert Bartoš, bytom Pavla Horova 58, Bratislava  
Ing. Dušan Budzák, bytom Majerníkova 9, Bratislava  
Ing. Václav Mika, bytom Hubeného 6, Bratislava  
Ing. Miloš Šujanský, bytom Dedovec 1027/14, Považská Bystrica  
Roland Hass, Viedeň, dlhodobý pobyt: Hubeného 6, Bratislava  
Dozorná rada:  
Ing. Robert Sándor, bytom Silvánova 8, Pezinok  



Ing. Vladimír Kulich, bytom Športová 3, Koš  
Milan Rusnák, Dubová 39, Piešťany  

III. 
Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby 
platnej od 03.04.2001 (č.p.d. 685/2001):  
1) Programové typy:  
  1. Spravodajstvo - 7 %  
  2. Publicistika: - 1 %  
   2.1.politická publicistika - 0 %  
   2.2. ostatná publicistika - 1 %  
  1. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou:  
   3.1. detské programy 0%  
   3.2. náboženské programov 0%  
   3.3. literárno- dramatické programy - 0%  
   3.4. zábavné programy - 2%  
   3.5. hudobné programy - 20 %  
2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: 7 %  
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:  
- videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo 
nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo v prípade iného formátu zabezpečí prehratie 
záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR, ktorými sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Frekvencia: 96,5 MHz  
Lokalita: Námestovo, kóta Trstená - Uhlisko  
Oblasť pokrytia: Námestovo a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 19 E 34 48 49 N 21 59  
č.j. : 12664/SKS-98 zo dňa 04.11.1998  
Frekvencia:102,5 MHz  
Lokalita: Považská Bystrica, kóta Hôrka  
Oblasť pokrytia: Považská Bystrica a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 26 25 49 N 08 00  
č.j. : 12665/SKS-98 zo dňa 04.11.1998  
Frekvencia:102,4 MHz  
Lokalita: Rimavská Sobota, kóta Vinica  
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 20 E 04 15 48 N 23 20  
č.j. : 12666/SKS-98 zo dňa 04.11.1998  
Frekvencia:101,1 MHz  
Lokalita: Lučenec, kóta Blatný vrch  



Oblasť pokrytia: Považská Bystrica a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 19 E 43 05 48 N 15 59  
č.j. : 12667/SKS-98 zo dňa 04.11.1998  
Frekvencia:95,4 MHz  
Lokalita: Čadca  
Oblasť pokrytia: Čadca a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 46 00 49 N 27 10  
č.j. : 12668/SKS-98 zo dňa 04.11.1998  
Frekvencia: 95,2 MHz  
Lokalita: Košice Bankov  
Oblasť pokrytia: Košice a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 21 E 13 31 48 N 44 33  
č.j. : 12870/SKS-99 zo dňa 31.12.1999  
Frekvencia: 96,5 MHz  
Lokalita: Banská Bystrica - Laskomer  
Oblasť pokrytia: Banská Bystrica a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 19 E 07 22 48 N 445 14  
č.j. : 1135/SKS-99 zo dňa 13.12.1999  
Frekvencia: 96,5 MHz  
Lokalita: Ružomberok - Malinô Brdo  
Oblasť pokrytia: Ružomberok a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 19 E 14 55 49 N 02 57  
č.j. : 1135/SKS-99 zo dňa 13.12.1999  
Frekvencia: 92,7 MHz  
Lokalita: Nové Zámky - západ  
Oblasť pokrytia: Nové Zámky a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 07 00 47 N 59 00  
č.j. : 11346/SKS-99 zo dňa 13.12.1999  
Frekvencia: 102,5 MHz  
Lokalita: Trenčín - Kozí Vrch  
Oblasť pokrytia: Trenčín a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 03 21 48 N 52 08  
č.j. : 1135/SKS-99 zo dňa 13.12.1999  
Frekvencia: 95,4 MHz  
Lokalita: Martin - komín SSE  
Oblasť pokrytia: Martin a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 54 30 49 N 03 32  
č.j. : 1316/SKS-2000 zo dňa 01.02.2000  
Frekvencia: 101,1 MHz  
Lokalita: Žiar nad Hronom - Šibeničný Vrch  
Oblasť pokrytia: Žiar nad Hronom a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 56 22 48 N 35 31  
č.j. : 1314/SKS-2000 zo dňa 01.02.2000  
Frekvencia: 101,1 MHz  
Lokalita: Zvolen - Malá Stráž  
Oblasť pokrytia: Zvolen a okolie dané dosahom vysielača  



Súradnice: 19 E 05 33 48 N 21 59  
č.j. : 1315/SKS-2000 zo dňa 01.02.2000  
Frekvencia: 95,4 MHz  
Lokalita: Žilina - Dubeň  
Oblasť pokrytia: Žilina a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 47 05 49 N 14 07  
č.j. : 1317/SKS-2000 zo dňa 01.02.2000  
Frekvencia: 92,7 MHz  
Lokalita: Nová Baňa  
Oblasť pokrytia: Nová Baňa a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 38 50 48 N 24 38  
č.j. : 1376/SKS-2000 zo dňa 02.02.2000  
Frekvencia: 99,5 MHz  
Lokalita: Prešov - Pod Šibeňom  
Oblasť pokrytia: Prešov a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 21 E 14 35 49 N 00 40  
č.j. : 1374/SKS-2000 zo dňa 02.02.2000  
Frekvencia: 97,0 MHz  
Lokalita: Levice  
Oblasť pokrytia: Prešov a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 28 29 48 N 16 30  
č.j. : 1375/SKS-2000 zo dňa 02.02.2000  
Frekvencia: 107,6 MHz  
Lokalita: Bratislava - mesto  
Oblasť pokrytia: Bratislava a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 17 E 05 48 / 48 N 09 14  
č.j. : 8570/SKS-2000 zo dňa 08.08.2000  
Frekvencia: 107,6 MHz  
Lokalita: Bratislava Devínska Nová Ves  
Oblasť pokrytia: Bratislava a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 16 E 58 56 / 48 N 12 02  
č.j. : 8569/SKS-2000 zo dňa 08.08.2000  
Frekvencia: 88,4 MHz  
Lokalita: Hlohovec Dvorníky  
Oblasť pokrytia: Hlohovec a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 17 E 46 11 / 48 N 20 41  
č.j. : 8568/SKS-2000 zo dňa 08.08.2000  
Frekvencia: 95,7 MHz  
Lokalita: Rožňava  
Oblasť pokrytia: Rožňava a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 20 E 31 12 / 48 N 38 42  
č.j. : 662 3/SKS-2000 zo dňa 27.02.2001  
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)"  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v 
úplnom znení.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a zákona 
č. 232/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. e) : 
=20.000,- Sk.  
 
K bodu 10)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: BYTENERG, spol. s r.o., Medzilaborce, č. T/124  
Uznesenie č. 01-14/10.734: 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/124, spoločnosti BYTENERG, spol. s r.o., Medzilaborce.  
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov 
k licencii č. T/124.  
 
K bodu 11)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov, č.R/54  
Uznesenie č. 01-14/11.735: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č. 308/2000 Z. z., 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/54, spoločnosť Prešovská kultúrna 
agentúra, s. r. o., Prešov.  
 
K bodu 12)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta" s.r.o., Trenčín, č.T/126  
Uznesenie č. 01-14/12.736: 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/126, spol. "SLOVAKIA okolo sveta" s.r.o., Mierové nám č. 22, Trenčín.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k licencii č. T/126.  
 
K bodu 13)  
SK č.375-LO/D-1624/2001 zo dňa 29.06.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/157 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  



ÚK:Viliam Vánovský, Veľký Krtíš  
Uznesenie č. 01-14/13.737: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
375-LO/D-1624/2001, začatom dňa 29.06.2001 vo veci zrušenia registrácie 
retransmisie evidovanej pod č. TKR/157 prevádzkovateľa: Viliam Vánovský, 
obchodným menom Viliam Vánovský - REMONT, Železničná č. 16, Veľký Krtíš, 
rozhodla, že ruší registráciu retransmisie č. TKR/157 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 písomne 
požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 14)  
SK č.376-LO/D-1624/2001 zo dňa 29.06.2001  
vo veci odňatia licencie č. T/117 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Viliam Vánovský, Veľký Krtíš  
Uznesenie č. 01-14/14.738: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
376-LO/D-1624/2001, začatom dňa 29.06.2001 vo veci odňatia licencie na televízne 
vysielanie, evidovanej pod č. T/117 držiteľa: Viliam Vánovský, obchodným menom 
Viliam Vánovský - REMONT, Železničná č. 16, Veľký Krtíš, rozhodla, že odníma 
licenciu 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 o to držiteľ 
licencie písomne požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 15)  
SK č. 402-LO/D-1848/2001 zo dňa 24.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/182 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:KTR s.r.o., Bytča  
Uznesenie č. 01-14/15.739: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 402-
LO/D-1848/2001 zo dňa 24.07.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie TKR/182 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb podľa § 60 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/182 nasledovne:  
Bod 4. Ponuka programových služieb rozhodnutia o registrácii retransmisie č. 
TKR/182/2001 sa mení a znie takto:  
  "4. Ponuka programových služieb:  
  televízne programové služby:  



  STV 1, STV 2, Markíza, Global, TV Naša, Nova, ČT 1, ČT 2, TV Prima, TA 3, 
RTL TV, PRO 7, VIVA  
  rozhlasové programové služby:  
  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Fun Radio, 
Rádio Twist."  
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. VI. písmena i/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 16)  
SK č. 397-LO/D-1744/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/28 z dôvodu zmeny územného rozsahu a 
zmeny kanálového rastra  
ÚK:DUOSAT s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/16.740: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 397-
LO/D-1744/2001 zo dňa 13.07.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie TKR/28 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny ponuky 
programových služieb, podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 60 ods. 4 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 
registráciu retransmisie č. TKR/28 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/28/94 zo dňa 30.11.1994 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. TKR/28/RZL/171/99 zo dňa 11.01.1999 sa menia a v 
úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdení o 
registrácii telekomunikačnej činnosti:  
číslo registrácie    dátum      hlavná stanica  

 
375/01-TN/KDS    09.07.2001   MÚ Zubák  
376/01-TN/KDS    09.07.2001   Trenčín, Soblahovská 28  
377/01-TN/KDS    09.07.2001   MÚ Dolné Kočkovce  
388/2001-1            27.06.2001   Studienka 220  
389/2001-2            27.06.2001   Záhorská Bystrica, Strmý vŕšok 37  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Trenčín - Soblahovská ulica, obec Dolné Kočkovce, obec Zubák, obec Studienka, 
obec Záhorská Bystrica  
3. Počet prípojok: Trenčín 1165  



Dolné Kočkovce 303  
Zubák 159  
Studienka 283  
Záhorská Bystrica 64  
Spolu 1974  
4. Ponuka programových služieb:  
Trenčín:  
televízne programové služby:  
STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, Global, SAT 1, RTL, PRO 7, 
VIVA, VOX  
rozhlasové programové služby:  
Rádio Forte, Rádio Dúha, Fun Radio, Rádio OKEY, Slovenský rozhlas: Rádio 
Slovensko, Rádio Rock FM  
Dolné Kočkovce:  
televízne programové služby:  
STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, SAT 1, RTL, PRO 7, VIVA, VOX, 
Eurosport  
rozhlasové programové služby:  
Rádio Dúha, Fun Radio, Rádio OKEY, Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Rock FM  
Zubák:  
televízne programové služby:  
STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, SAT 1, RTL, PRO 7, VIVA, VOX  
rozhlasové programové služby:  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM  
Fun Radio  
Studienka:  
televízne programové služby:  
STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, SAT 1, RTL, PRO 7, VOX  
rozhlasové programové služby:  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM  
Fun Radio  
Záhorská Bystrica:  
televízne programové služby:  
STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, ORF 1, ORF 2, MTV 2, SAT 1, 
RTL, PRO 7, VIVA, VOX, Duna TV, ARD  
rozhlasové programové služby:  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM  
Fun Radio, Rádio OKEY, Rádio Twist, Rádio Devín, Rádio Expres  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra spoločnosti DUOSAT, s.r.o., Bratislava, vložka číslo 436/B, zo 
dňa 02.04.2001."  
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. VI. písmena i/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 17)  
SK č.89-LO/D-945/2001 zo dňa 19.04.2001  
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/76 - návrh na zastavenie SK  
ÚK:RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  
Uznesenie č. 01-14/17.741: 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 citovaného zákona, v správnom konaní č. 89-LO/D-945/2001 
zo dňa 19.04.2001 vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/76 rozhodla, že v súlade s § 
30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predmetné konanie zastavuje, pretože 
účastník konania spoločnosť RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Rekreačná 1, 927 
01 Bojnice, podaním doručeným Rade dňa 01.08.2001 (č.p.d. 1925) vzal návrh na 
začatie konania späť.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení 
konania účastníkovi konania.  
 
K bodu 18)  
SK č. 88-LO/D-829/2001 zo dňa 18.04.2001  
Návrh na zrušenie uznesenia č. 01-13/10.678 Rady pre vysielanie a retransmisie zo dňa 
10.07.2001  
ÚK: OSBD Čadca  
Uznesenie č. 01-14/18.742: Rada pre vysielanie a retransmisiu ruší uznesenie č. 01-
13/10.678 zo dňa 10.07.2001, ktorým podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách rozhodla o 
registrácii retransmisie účastníka konania Okresné stavebné bytové družstvo Čadca 
z dôvodu, že sa zmenili skutočnosti, ktoré tvorili podklad pri rozhodovaní Rady.  
 
K bodu 19)  
SK č. 88-LO/D-829/2001 zo dňa 18.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Čadca  
ÚK:OSBD Čadca  
Uznesenie č. 01-14/19.743: 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, v správnom konaní č. 88-LO/D-829/2001, začatom dňa 18.04.2001, vo veci 
registrácie retransmisie žiadateľa:  
Okresné stavebné bytové družstvo  
Gočárova 1508  
022 01 Čadca  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Čadca, sídlisko Kýčerka, Martinov 



potok, sídlisko U Hluška, rodinné domy na ul. Dukelských hrdinov, Okružnej, 
Hurbanovej a Janotovej ulici, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 18.04.2001 a 
doplňujúce údaje a doklady Rade doručené dňa 10.05.2001 a 19.07.2001 a  

vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 

 
za nasledovných podmienok :  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete podľa rozhodnutia TÚ SR o predbežných 
podmienkach č. ZA-TKR-462/2001 zo dňa 2.5.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Čadca, sídlisko Kýčerka, ul. Chalúpkova č. 30/158-D  
- lokalita štúdia VIO: Čadca, sídlisko Kýčerka, ul. Chalúpkova č. 30/158-D  
2. Územný rozsah retransmisie: Čadca., sídlisko Kýčerka, Martinov potok, sídlisko 
U Hluška, rodinné domy na ul. Dukelských hrdinov, Okružnej, Hurbanovej a 
Janotovej ulici  
3. Počet prípojok: 1500  
4. Ponuka programových služieb  
televíznych: STV 1, STV 2, Markíza, KTV/TV Global, Luna, ČT 1, ČT 2, Nova, 
TV5, PRO 7, SAT 1, RTL  
rozhlasových: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Rebeca, Fun 
Radio, Rádio Twist  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Žilina, zoznam výpisov č. 3441/01, vložka č. 92/L zo dňa 10.04.2001, Rade 
doručeného dňa 18.04.2001 (č. p. d. 829)."  
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. V. písmena h/ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 20)  
SK č. 396-LO/D-1597/2001 zo dňa 27.06.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/110 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK:SBD Kysucké Nové Mesto  
Uznesenie č. 01-14/20.744: 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. 396-
LO/D-1597/2001 zo dňa 27.06.2001 posúdila oznámenie o zmene licencie T/110 na 
televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti Stavebné 
bytové družstvo Kysucké Nové Mesto podľa § 51 ods. 1 a 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.  

m e n í 



licenciu č. T/110 na televízne vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/110/99 zo dňa 22.07.1999 sa mení čl. I bod 6 
takto:  
"6. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina 
vložka č. 93/L zo dňa 21.06.2001."  
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/3) vo výške 10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských 
korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 21)  
SK č. 405-LO/D-1891/2001 zo dňa 27.07.2001  
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/65  
ÚK:Obec Šuňava  
Uznesenie č. 01-14/21.745: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v správnom 
konaní č. 405-LO/D-1891/2001, začatom dňa 27.07.2001 vo veci odňatia licencie č. 
T/65 držiteľa obec Šuňava odníma licenciu č. T/65 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 o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 
27.07.2001 (č.p.d. 1891) písomne požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania a vyzve ho, aby bezodkladne vrátil licenciu č. T/65.  
 
K bodu 22)  
SK č.398-LO/D-1844/2001 zo dňa 24.07.2001  
vo veci udelenia súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločnosti (k licencii č. T/115)  
ÚK: CARISMA s.r.o., Dvory nad Žitavou  
Uznesenie č. 01-14/22.746: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
správnom konaní č. 398-LO/D-1844/2000, začatom dňa 24.07.2001 vo veci žiadosti o 
udelenie súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní udeľuje súhlas s 
prevodom 100% podielu na základnom imaní spoločnosti Carisma, s.r.o., Dvory nad 
Žitavou zo súčasných spoločníčok na Ing. Tibora Farkasa.  
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto veci 
písomné vyhotovenie rozhodnutia.  
 
K bodu 23)  
SK č. 250-LO/D-2322/2001 zo dňa 12.10.2000  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania a kanálového rastra  



ÚK:MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš  
Uznesenie č. 01-14/23.747: 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 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/158 z dôvodu 
zmeny územného rozsahu a kanálového rastra, doručenú Rade dňa 12.10.2000, 
doplnenú dňa 19.04.2001, 14.06.2001, 06.07.2001 a 17.07.200, účastníka konania:  
MIPAS, s.r.o.  
1. mája 7  
031 01 Liptovský Mikuláš  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:  
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe žiadosti účastníka 
konania, doručeného Rade dňa 12.10.2000, doplneného dňa 19.04.2001, 14.06.2001, 
06.07.2001 a 17.07.200,  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/158 

nasledovne :  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/158/99 zo dňa 07.09.1999 sa 
menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačného zariadenia: Podľa Licencie na zriaďovanie 
verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby 
prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým 
distribučným systémom MMDS číslo 15872/2000. , vydanej Telekomunikačným 
úradom SR dňa 05.04.2001, platnej do 31.12.2007:  
Vysielač MMDS - základné údaje :  
  1. Umiestnenie : Liptovský Mikuláš, kóta Háj - Nicovo  
  2. Súradnice: 19E3835, 49NO520, 732 m.n.m.  
  3. Výška antény nad terénom : 43 m  
  4. Hlavné smery žiarenia : ND  
  5. Max. vyžiarený výkon na kanál : 1W  
  6. Polarizácia : horizontálna  
  7. Počet kanálov : 18  
  8. Pridelené frekvenčné pásmo : 2,520 - 2,670 GHz (18 kanálov po 8 MHz)  
  9. Frekvenčný list č.j. 11497/99-SKS zo dňa 02.12.1999  
2. Územný rozsah vysielania: Obce : Liptovská Porúbka, Liptovská Kokava, 
Liptovský Ján, Liptovská Teplá, Liptovský Hrádok, Pavčiná Lehota, Veterná 
Poruba, Uhorská Ves, Závažná Poruba, Bobrovec, Žiar, Smrečany, Jamník, 
prímestské časti Liptovského Mikuláša, Andice, Benice, Palúdzka, Ondrášová, 
Ploštín, Iľanovo,Demänová, Bodice, Okoličné, Vitálišovce, Stošitce, Liptovský Peter, 
Podtureň, Liptovský Trnovec a Liptovský Mikuláš - centrálna časť.  
3. Ponuka televíznych programových služieb:  
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, LUNA, TV 3, GLOBAL, 
CNN,  
rozšírený súbor: Romantica, VH 1, MTV, Carton Network, Animal Planet, 



Hallmark, Discovery, Eurosport  
prémiový kanál: Private Gold (digitálne kódovaný Cryptoworks)  
4. Počet prípojok : 2 210  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Žilina, zoznam výpisov 3100/01, oddiel : Sro, vložka číslo: 10197/L, vydaného 
dňa 29.03.2001. "  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky č. 13 ods. VI. písm. i) je 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.  
 
K bodu 24)  
SK č.410-LO/D-1793/2001 zo dňa 19.07.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/163 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Ing.Miroslav Bobák, Oravský Podzámok  
Uznesenie č. 01-14/24.748: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
410-LO/D-1793/2001, začatom dňa 19.07.2001 vo veci zrušenia registrácie 
retransmisie evidovanej pod č. TKR/163 prevádzkovateľa: Ing. Miroslav Bobák, 
bytom Oravský Podzámok č. 328, rozhodla o zrušení registrácie retransmisie č. 
TKR/163 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 19.07.2001 ( č.p.d. 1793 ) 
písomne požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
Kancelária Rady požiada TÚ SR o prešetrenie stavu prevádzkovania TKR v obci 
Tupá.  
 
K bodu 25)  
SK č.411-LO/D-1742/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/32 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK:František Kováts, Veľký Meder  
Uznesenie č. 01-14/25.749: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
411-LO/D-1742/2001, začatom dňa 13.07.2001 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie 
retransmisie evidovanej pod č. TKR/32 prevádzkovateľa: František Kováts, 
obchodným menom: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder, 
rozhodla, že ruší registráciu retransmisie č. TKR/32 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 13.07.2001 (č.p.d. 1742 ) písomne požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 



K bodu 26)  
SK č.191-LO/D-701/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/32 - návrh na zastavenie konania  
ÚK:František Kováts, Veľký Meder  
Uznesenie č. 01-14/26.750: Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne 
vysielanie v správnom konaní č. 191-LO/D-701/2001 vo veci zmeny registrácie, 
začatom dňa 03.04.2001na základe žiadosti účastníka konania zo dňa 14.08.2001 
rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, zastavuje toto 
správne konanie, pretože zrušením registrácie č. TKR/32 - František Kováts, 
obchodné meno: František Kováts-STUDIO PLUS TV, Veľký Meder odpadol 
dôvod konania a účastník konania vzal návrh na jeho začatie späť.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 27)  
SK č.413-LO/D-1756/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci registrácie retransmisie v meste Veľký Meder  
ÚK:K-TECH, s.r.o., Veľký Meder  
Uznesenie č. 01-14/27.751: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 
"zákona č. 308/2000 Z. z." ) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 
413-LO/D-1756/2001, začatom dňa 13.07.2001 vo veci registrácie retransmisie 
žiadateľa:  
K-TECH, s.r.o.  
Lesná 2044/95  
932 01 Veľký Meder  
posúdila žiadosť, doručenú Rade dňa 13.07.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/xxx:  
za nasledujúcich podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu SR č. 140-BA-P-1996 zo dňa 17.06.1996 a rozhodnutia č. 
226-TT/P zo dňa 22.12.1999 :  
- hlavná stanica - lokalita: Veľký Meder  
- lokalita štúdia VIO: Veľký Meder , Lesná č. 2044/95  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Veľký Meder  
3. Počet prípojok: 1934  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Duna TV, FOX KIDS, National 
Geographic Chanel, Magyar ATV, SATeLIT, TV LUNA  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/42, držiteľom licencie je Frantiček Kováts, obchodné meno: 
František Kováts-STUDIO PLUS TV, Veľký Meder)  
b ) rozhlasové programové služby:  



programová ponuka : Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko 1, Rádio Slovensko S3 
(Rock FM); Rádio REBECA, Rádio TWIST  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Trnava, zoznam výpisov č. AD-686/2001, vložka č. 554/T zo dňa 05.06.2001, 
Rade doručeného dňa 13.07.2001  
Rada zamieta žiadosť žiadateľa v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby 
GLOBAL do programovej ponuky v káblovom rozvode prevádzkovateľa v obci 
Veľký Meder.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. h) je 30. 000,- Sk ( slovom tridsaťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).  
 
K bodu 28)  
SK č.412-LO/D-1749/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci registrácie retransmisie v mestách Kolárovo, Okoč  
ÚK:T.S., s.r.o., Veľký Meder  
Uznesenie č. 01-14/28.752: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 
"zákona č. 308/2000 Z. z." ) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 
412-LO/D-1749/2001, začatom dňa 13.07.2001 vo veci registrácie retransmisie 
žiadateľa:  
T.S., s.r.o.  
Lesná 2044/95  
932 01 Veľký Meder  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 13.07.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/xxx:  
za nasledujúcich podmienok:  
TKR Kolárovo:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu SR č. 206-NR-PZ/99 zo dňa 26.02.1999 a rozhodnutia č 
65-NR-PZ/00 zo dňa 02.03.2000 :  
   1. hlavná stanica - lokalita: Kolárovo, Kostolné nám. 32  
   2. lokalita štúdia VIO: Kolárovo, Kostolné nám. 32  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Kolárovo  
3. Počet prípojok: 518  
Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Duna TV, FOX KIDS, National 
Geographic Chanel, Magyar ATV, SATeLIT, TV LUNA  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/42, držiteľom licencie je Frantiček Kováts, obchodné meno: 
František Kováts-STUDIO PLUS TV, Veľký Meder)  
b ) rozhlasové programové služby:  



programová ponuka : Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko 1; Rádio Slovenko 3 
(Rock FM); Rádio REBECA, Rádio TWIST  
TKR Okoč:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu SR č.194-TT/P zo dňa 01.02.1999 a rozhodnutia č.225-
TT-P zo dňa 22.12.1999 :  
   1. hlavná stanica - lokalita: Okoč, Hlavná 57  
   2. lokalita štúdia VIO: Okoč, Hlavná 57  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Okoč  
3. Počet prípojok: 471  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, FOX KIDS, National 
GeographicChanel, Magyar ATV, Duna TV, SATeLIT, TV LUNA  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/42, držiteľom licencie je Frantiček Kováts, obchodné meno: 
František Kováts-STUDIO PLUS TV, Veľký Meder)  
b ) rozhlasové programové služby:  
programová ponuka: Slovenský rozhlas : Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio 
REBECA, Rádio TWIST  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Trnava, zoznam výpisov č. AD-687/2001, vložka č. 12599/T zo dňa 05.06.2001, 
Rade doručeného dňa 13.07.2001.  
Rada zamieta žiadosť žiadateľa v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby 
GLOBAL do programovej ponuky v káblovom rozvode prevádzkovateľa v obci 
Kolárovo a Okoč.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. h) je 20. 000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).  
 
K bodu 29)  
SK č. 426-LO/D-1964/2001 zo dňa 02.08.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/94 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Humenská televízia, s.r.o., Humenné  
Uznesenie č. 01-14/29.753: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákona č. 308/2000 Z. z.") berie na vedomie splnenie povinnosti vysielateľa 
Humenská televízia, spoločnosť s ručením obmedzeným, Gorkého 1, 066 01 
Humenné podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 
cit. zákona rozhodla na svojom zasadnutí dňa 21.08.2001 takto:  
v správnom konaní č. 426-LO/D-1964/2001, začatom dňa 02.08.2001 vo veci zmeny 
licencie T/94 z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa  
Humenská televízia, spoločnosť s ručením obmedzením,  



Gorkého 1,  
066 01 Humenné  
posúdila podanie doručené Rade dňa 02.08.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2001 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., vychádzajúc z ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 
Z. z.  

mení 
licenciu T/94 na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľa Humenská 
televízia, spoločnosť s ručením obmedzením, Gorkého 1, 066 01 Humenné vo 
výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie takto:  

"I. 
1. Názov programovej služby: "Humenská televízia", v skratke "HNTV"  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 19.02.2010  
3. Časový rozsah vysielania: 121 hod. za týždeň  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Humenné  
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 
Humenská televízia, spoločnosť s ručením obmedzeným, Gorkého 1, Humenné, 
vložka číslo:10373/P, zo dňa 03.04.2001 a v zmysle uznesenia Okresného súdu 
Prešov, ZPZ.: 687/Sro/2001, zo dňa 23.07.2001.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti Humenská televízia, spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Gorkého 1, Humenné, vložka číslo:10373/P, zo dňa 
03.04.2001 a v zmysle uznesenia Okresného súdu Prešov, ZPZ.: 687/Sro/2001, zo 
dňa 23.07.2001.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 28.03.2001:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie -max. 96 %  
Programy - min. 4 %  
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo: 0%  
Publicistika - 100%  
  1. politická publicistika - 0%  
  2. ostatná publicistika - 100 %  
Dokumentárne programy - 0%  
Dramatické programy - 0 %  
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%  
Hudobné programy - 0%  



Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 0%  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 4 %  
3. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : 90 %  
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi : 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  
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. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: teletext nevysiela  
8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade 
(§ 16 písm. e): videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej 
úrovni, v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov.  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti 
Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/114 spoločnosť Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné"  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v 
úplnom znení.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona 
č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. e) je 
=10.000,- Sk."  
 
K bodu 30)  
SK č. 432-LO/D-1999/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/36 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb a počtu prípojok  
ÚK: Ing. Ján Heššo, Považská Bystrica  
Uznesenie č. 01-14/30.754: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 
"zákona č. 308/2000 Z. z.") berie na vedomie splnenie povinnosti prevádzkovateľa 
Ing. Ján Heššo, Zákvašov 1518/52-16, Považská Bystrica podľa § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla na svojom 
zasadnutí dňa 21.08.2001 takto: v správnom konaní č. 432-LO/D-1999/2001, 



začatom dňa 08.08.2001 vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/36 z dôvodu 
zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky programových služieb prevádzkovateľa  
Ing. Ján Heššo,  
Zákvašov 1518/52-16,  
Považská Bystrica  
posúdila podanie doručené Rade dňa 03.04.2001 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2001 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 
5 ods.1 písm. b), podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2001 Z. z.  

mení 
registráciu retransmisie TKR/36 na prevádzkovanie retransmisie prevádzkovateľa 
Ing. Ján Heššo, Zákvašov 1518/52-16, Považská Bystrica vo výrokovej časti 
rozhodnutia o registrácii retransmisie takto:  
" 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia TÚ SR 
r. č. 5P/99-1D/00:  
- hlavná stanica - lokalita: ul. J. Švermu č. 1445, sídlisko SNP, 017 01 Považská 
Bystrica;  
- lokalita štúdia VIO: -;  
- doprava modulácie z VIO: -;  
2. Územný rozsah retransmisie: Považská Bystrica, sídliská Zákvašov, SNP, Hliny;  
3. Počet prípojok: 1720;  
4. Ponuka programových služieb:  
a) televízne programové služby:  
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV GLOBAL, TV MARKÍZA, TV 
SPEKTRUM, TV 3, ČT 1, ČT 2, TV NOVA, TV PRIMA, TV 5, SUPER RTL, RTL 
2, PRO 7, TV VIVA, TA 3;  
b) rozhlasové programové služby: RÁDIO SLOVENSKO;  
5. Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Banská Bystrica, zoznam výpisov č. II-1625/95,vložka č. 2906/S, zo dňa 19.10.1995."  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
zmene registrácie č. TKR/36.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona 
č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. i) je =5.000,- 
Sk."  
 
K bodu 31)  
SK č.83-LO/D-790/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci registrácie retransmisie v meste Lučenec  
ÚK: Jozef Mičini, Halič  
Uznesenie č. 01-14/31.755: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 cit. 
zákona, v správnom konaní č. 83-LO/D-790/2001, začatom dňa 05.04.2001 vo veci 



žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľa:  
Jozef Mičini  
Družstevná 5  
Halič  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Lučenec, časť Rúbanisko II. a 
Rúbanisko III., posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 05.04.2001 a doplňujúce 
podania Rade doručené dňa 21.05.2001 a 09.07.2001 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 podľa rozhodnutia č. BB-
941/00-R vydaného TÚ SR dňa 20.11.2000  
- hlavná stanica - lokalita: Lučenec, Rúbanisko, Materská škola  
- lokalita štúdia VIO: Fiľakovo  
- doprava modulácie z VIO: videokazety a diskety  
2. Územný rozsah retransmisie: Lučenec, Rúbanisko II. č. 1-16, 59, 60,  
Rúbanisko III. Č. 1-58  
3. Počet prípojok: 1500  
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, MTV, TV Luna, Global, 
Cartoon Network, Eurosport, Hallmark, HBO, Spektrum, RTL, VOX, RTL 2, PRO 
7, SAT 1, Viva, Kabel 1, TV5, Duna TV  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Hviezda FM, Rádio Rebeca, Rádio Twist, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio 
Lumen  
5. Právne skutočnosti:  
Jozef Mičini, rodné číslo: 500717/318, trvalé bydlisko: Družstevná č. 5, Halič."  
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. V. písmena h/ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 32)  
SK č.67-LO/D-829/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Bánov  
ÚK: Káblová televízia Bánov s.r.o., Bánov  
Uznesenie č. 01-14/32.756: 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 v správnom konaní č. 67-LO/D-829/2001, začatom dňa 05.04.2001 vo veci 
registrácie retransmisie žiadateľa:  



Káblová televízia - Bánov s.r.o., Bánov  
Hviezdoslavova 34  
941 01 BÁNOV  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v obci Bánov posúdila žiadosť, doručenú 
Rade dňa 05.04.2001 a doplnenie doručené Rade dňa 10.07.2001 a  

vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 

za nasledovných podmienok :  
" 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete podľa rozhodnutia TÚ SR č. 71 - BA - 
P/1994 zo dňa 20.12.1994:  
- hlavná stanica - lokalita: budova obecného úradu  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Bánov  
3. Počet prípojok:  
- predpokladaný: 680  
- skutočný: 632  
4. Ponuka programových služieb  
- základný súbor:  
1/ televíznych: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, VIVA, Discovery, TA 3, 
PRO 7, EUROSPORT, RTL, LUNA  
2/ rozhlasových: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio DEVÍN, Rádio Rock 
FM; Fun Radio, N Radio, Hviezda FM, Rádio MAX, Rádio FORTE  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa "Notárskej zápisnice Zakladateľskej 
listiny o založení spoločnosti z ručením obmedzeným", napísanej dňa 30.03.2001.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky č. 13 ods. V. písm. ha) je 20.000,- Sk (slovom 
dvadsaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.  
 
K bodu 33)  
SK č. 433-LO/D-1822/2001 zo dňa 27.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/139 z dôvodu zmeny počtu prípojok  
ÚK: KabelTel s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/33.757: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so 
zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 
23.07.2001 vo veci zmeny počtu prípojok prevádzkovateľa retransmisie:  
KabelTel, s. r. o.  
Lamačská cesta 3  
Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 



telekomunikáciách, na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/139 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení registrácie retransmise zo dňa 26.03.1999 a v znení 
zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
V čl. I. sa bod 6 mení a znie:  
" 6. Počet účastníckych prípojok:  
Územný rozsah vysielania: Mesto Nové Zámky  
Počet prípojok:  
· skutočný - 11 800  
· predpokladaný - 16 000  
Územný rozsah vysielania: Mesto Levice  
Počet prípojok:  
· skutočný - 9 850  
· predpokladaný - 10 000  
Územný rozsah vysielania: Mesto Zvolen  
Počet prípojok:  
· skutočný - 11 950  
· predpokladaný - 12 000."  
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13 písm. i, je 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc 
slovenských korún ).  
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné znenie rozhodnutia.  
 
K bodu 34)  
SK č. 431-LO/D-1886/2001 zo dňa 27.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 z dôvodu zmeny počtu prípojok  
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava  
Uznesenie č. 01-14/34.758: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so 
zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 
27.07.2001 vo veci zmeny počtu prípojok prevádzkovateľa retransmisie:  
TRNAVATEL, s. r. o.  
Kollárova 24  
917 01 Trnava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách, na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 



registráciu retransmisie č. TKR/161 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení registrácie retransmisie zo dňa 08.09.1999 a v znení 
zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
V čl. I. sa bod 6 mení a znie:  
" 6. Počet účastníckych prípojok:  
skutočný - 15 750  
predpokladaný - 16 000"  
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13 písm. i, je 10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc 
slovenských korún ).  
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné znenie rozhodnutia.  
 
K bodu 35)  
SK č. 424-LO/D-1942/2001 zo dňa 02.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/183 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: PO-MA s.r.o., Banská Štiavnica  
Uznesenie č. 01-14/35.759: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 posúdila oznámenie 
doručené Rade dňa 02.08.2001 vo veci zmeny ponuky programových služieb 
spoločnosti  
PO-MA, spol. s. r. o.  
Antolská 33  
969 01 Banská Štiavnica  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e 
Rada pre vysielanie retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe oznámenia účastníka 
konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/183 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení registrácii retransmisie č. TKR/183/2001 zo dňa 
05.06.2001 v bode 4, ktorý sa mení a znie:  
" 4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, MTV 2, PRO 
7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, VOX, Kabel 1, LUNA  
- rozšírená programová ponuka: Super MAX, Spektrum, ČT 1, ČT 2  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
ROCK FM."  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 



písm. i) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 36)  
SK č. 423-LO/D-1673/2001 zo dňa 04.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/15 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - 
zmena konateľa  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/36.760: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so 
zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie doručené Rade dňa 
04.07.2001 vo veci zmeny údajov o štatutárnych orgánoch spoločnosti  
TV LUNA, spol. s. r. o.  
Nevädzová 5  
821 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách, na základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
licenciu č. T/15 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/15 zo dňa 16.12.1994 a v znení zmien 
vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
V čl. I. sa bod 14, odstavec b) mení a znie:  
"14. Právne skutočnosti:  
b/ Štatutárny orgán:  
Konatelia:  
RNDr. Milan Nemček, Kozmonautov 3, Martin  
Ing. Pavel Meleg, Ambroseho 4, Bratislava  
Ing. Ľubomír Kanis, 1. Mája 11,Turčianske Teplice - Diviaky."  
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13 písm. f, je 25.000,- Sk.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania ( žiadateľovi o zmenu 
licencie ) písomné znenie rozhodnutia.  
 
K bodu 37)  
SK č. 385-LO/D-1374/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/71  
ÚK: Obec Komjatice  
Uznesenie č. 01-14/37.761: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 v správnom 
konaní č. 385-LO/D-1374/2001, začatom dňa 30.05.2001 vo veci zrušenia registrácie 
retransmisie č. TKR/71 prevádzkovateľa obec Komjatice ruší registráciu 
retransmisie č. TKR/71 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 30.05.2001 (č. p. d. 
1374) písomne požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 38)  
SK č. 384-LO/D-1325/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/60  
ÚK: Obec Komjatice  
Uznesenie č. 01-14/38.762: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v správnom 
konaní č. 384-LO/D-1325/2001, začatom dňa 30.05.2001 vo veci odňatia licencie č. 
T/60 držiteľa obec Komjatice odníma licenciu č. T/61 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 o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 
30.05.2001 (č. p. d. 1325) písomne požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 39)  
SK č. 383-LO/D-1374/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Komjatice  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice  
Uznesenie č. 01-14/39.763: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona e. 308/2000, rozhodla na 
svojom zasadnutí dňa 21.08.2001 takto: v správnom konaní č. 383-LO/D-1374/2001, 
začatom dňa 30.05.2001 vo veci registrácie retransmisie žiadateľa  
Káblová televízia Komjatice, s.r.o.  
Nádražná č. 97  
941 06 Komjatice  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v obci Komjatice, posúdila žiadosť Rade 
doručenú dňa 30.05.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledujúcich podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle rozhodnutia TU SR 
č.91 - BA - P/1995 zo dňa 06.06.1995:  
- hlavná stanica - lokalita: Nádražná č. 97, Komjatice  
- lokalita štúdia VIO: Nádražná č. 97, Obecný úrad Komjatice  



- doprava modulácie z VIO: koaxiálnym káblom  
2. územný rozsah retransmisie: obec Komjatice;  
3. počet prípojok:  
- skutočný: 693  
- predpokladaný: 800  
4. ponuka programových služieb:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ČT 1, RTL 2,VIVA, 
PRO 7, SAT 1;  
b) rozhlasové programové služby: RÁDIO HVIEZDA, RÁDIO FORTE, RÁDIO 
FUN, N RÁDIO, SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO MAX, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, 
CITY RADIO B1;  
5. Právne skutočnosti: podľa Notárskej zápisnice zo dňa 09.05.2001, N 301/01, Nz 
190/01."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm h) je =20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).  
 
K bodu 40)  
SK č. 382-LO/D-1325/2001 zo dňa 30.05.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v obci Komjatice  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice  
Uznesenie č. 01-14/40.764: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000, posúdila 
žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie, doručenú dňa 30.05.2001, 
žiadateľa:  
Káblová televízia Komjatice, s.r.o.  
Nádražná č. 97  
941 06 Komjatice  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

udeľuje spoločnosti Káblová televízia Komjatice, s.r.o., Komjatice licenciu č. T/  
na lokálne televízne vysielanie 

za nasledujúcich podmienok:  
I. 

1. Názov programovej služby: "INFO kanál Komjatice"  
2. Doba, na ktorú je licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
3. Časový rozsah vysielania: =80 min./týždeň  



4. Územný rozsah vysielania: lokálny - obec Komjatice  
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 Notárskej zápisnice zo dňa 09.05.2001, N 301/01, Nz 
190/01.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa Notárskej zápisnice zo dňa 09.05.2001, N 301/01, Nz 190/01.  

III. 
a) Programová služba (100%):  
  Doplnkové vysielanie -max. 3%  
  Programy - min.97 %  
b) Programy (100%):  
  Spravodajstvo: -50%  
  Publicistika -0%  
   1. politická publicistika - 0%  
   2. ostatná publicistika - 0%  
  Dokumentárne programy -0%  
  Dramatické programy - 0%  
  Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%  
  Hudobné programy - 0%  
  Vzdelávacie programy - 0%  
  Náboženské programy - 40%  
  Šport - 10%  
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: 0 %  
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 50 %  
4. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : 90 %  
5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi : podľa § 28 zák. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  
6. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
7. 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  
8. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: teletext nevysiela  
9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade 
(§ 16 písm. e): videokazety v systéme VHS.  



IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti 
Káblová televízia Komjatice, s.r.o., Komjatice  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/ spoločnosť Káblová televízia Komjatice, s.r.o., Komjatice."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. d) je =20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o udelenie licencie)."  
 
K bodu 41)  
SK č. 311-LO/D-2975/2000 zo dňa 28.12.2000  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/41.765: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon e. 308/2000 
Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č.311- 
LO/D - 2975/2000 zo dňa 28.12.2000 v znení neskorších doplnkov, posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie v zmysle zmeny územného rozsahu prevádzkovania televíznych a 
rozhlasových programových služieb spoločnosťou SATRO, s.r.o., Polianky 9, 
Bratislava podľa § 60 ods. 4 a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 60 ods. 4 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 
registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/9 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. SATRO s.r.o., Polianky 9, Bratislava, z 
dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení zmien vykonaných 
rozhodnutím č. TKR/9/RZL/25/95 zo dňa 05.03.1996, rozhodnutím č. 
TKR/9/RZL/91/97 zo dňa 09.04.1997, rozhodnutím č. TKR/9/RZL/194/99 zo dňa 
28.07.1999 a rozhodnutím č. TKR/9/RZL/209/99 zo dňa 07.09.1999 sa vypúšťa časť 
I. a II., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚ SR :  
R.č.1520-NR-P/99 zo dňa 30.12.1999 pre TKR Šurany, vydané OTÚ Nitra  
R.č.1521-NR-P/99 zo dňa 30.12.1999 pre TKR Vráble, vydané OTÚ Nitra  
R.č.1488-NR-P/99 zo dňa 30.12.1999 pre TKR Nitra, vydané OTÚ Nitra  
hlavná stanica : signál pre podružné stanice odoberaný z vysielača Nitra - Zobor  
R.č. 13P/2000 zo dňa 04.10.2000 pre TKR Brezová pod Bradlom, vydané OŠD 
Trenčín  
R.č. 105-BA-5/95 v znení povolenia č. 182-BA-P/98 zo dňa 14.01.1998 pre TKR 
Topoľčany, vydané OŠD Trenčín  
R.č.198-BA-Z zo dňa 18.07.1996 pre TKR Myjava, vydané OTÚ Bratislava  



R.č. 101-BA-P/1995 zo dňa 16.08.1995 pre TKR Devínska Nová Ves, vydané OŠD 
Bratislava  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves  
Brezová pod Bradlom  
Myjava  
Nitra  
Šurany  
Topoľčany  
Vráble  
3. Počet prípojok:  
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 4 000  
Brezová pod Bradlom 1 400  
Myjava 2 500  
Nitra 12 000  
Šurany 1 000  
Topoľčany 6 700  
Vráble 400  
s p o l u : 28 000  
4. Ponuka programových služieb :  
4.1. Šurany, Vráble  
základný súbor :  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, Global,I NFO, ČT 1,Č 2, 
NOVA, ORF 1, RTL 2, PRO 7, CNN, TV 5, Discovery, Cartoon Network, Private 
blue, MTV 1  
Programové služby sú preberané z vysielača MMDS Nitra-Zobor  
4.2. Nitra  
základný súbor :  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ORF1, INFO, MTV 1  
rozšírený súbor: LUNA, Global, Cartoon Network, Discovery, PRO 7, VIVA1, 
Private blue, NOVA, ČT 1, ČT 2, ORF 2  
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio SLovensko, Rádio  
Devín; Rádio TWIST  
4.3. Brezová pod Bradlom  
základný súbor :  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 2, ORF 1, ORF 2, INFO  
rozšírený súbor: Global, LUNA, NOVA, Prima, ČT 1, RTL 2, SAT 1, Super RTL, 
VIVA 1, VIVA 2, RTL, PRO 7, VOX, ARD, ZDF, Private blue, TVE, Rai tre, TV5, 
Discovery, CNN  
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio TWIST  
4.4. Myjava:  
základný súbor :  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, ČT 2, ORF 1, ORF 2, ARD, ZDF, Prima, 
INFO  
rozšírený súbor: Markíza, Global, LUNA, ČT 1, NOVA, RTL 2, SAT 1, RTL, Super 



RTL, VIVA 1, VIVA 2, PRO 7, VOX, Private blue, TV5, Discovery, CNN, TVE, 
RAI TRE  
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio  
Devín; Rádio TWIST  
4.5. Devínska Nová Ves:  
základný súbor :  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, ORF 2, INFO  
rozšírený súbor: Global, LUNA, ČT 1,ČT 2, NOVA, Prima, ZDF, RTL , PRO 7, 
SAT 1, RTL 2, Super RTL, VIVA 1, VIVA 2, VOX, Kábel 1, Arte, n- TV, TV5, 
CNN, RAI TRE, RAI UNO, TVE  
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio TWIST  
4.6.Topoľčany:  
základný súbor :  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ARD, INFO  
rozšírený súbor: Super RTL, RTL, RTL 2, VIVA 2, SAT 1, PRO 7, ZDF, VOX, 
Kábel 1 VIVA 1, TM 3, Global, LUNA, Prima, NOVA, Cartoon Network, 
Discovery, CNN, M 6, TV 5, Private blue, TVE, MTV 1, TV 6  
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio TWIST  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
SATRO, s.r.o., Bratislava, vložka číslo:3728/B, zo dňa 26.03.2001."  
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. VI. písmena i/5 ) =20.000,- Sk  
Odôvodnenie výpočtu správneho poplatku:  
Počet prípojok s p o l u : 28 000  
Pôvodný počet účastníckych prípojok spolu: - 14 757  
Počet prípojok pre výpočet správneho poplatku: 13 243.  
 
K bodu 42)  
SK č. 295-LO/D-2718/2000 zo dňa 22.11.2000  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 na vysielanie systémom 
MMDS  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/42.766: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon e. 308/2000 
Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 295- 
LO/D - 2718/2000 zo dňa 22.11.2000 v znení neskorších doplnkov, posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie v zmysle zmeny územného rozsahu prevádzkovania 
retransmisie programových služieb spoločnosťou SATRO, s.r.o., Polianky 9, 
Bratislava, na základe registrácie č. TKR/121, podľa § 60 ods.3 a oznámenie podľa 
§ 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie:  



Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  
m e n í 

registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/121 na vysielanie programovej 
služby systémom MMDS prevádzkovateľa retransmisie spol. SATRO s.r.o., 
Polianky 9, Bratislava, z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania, ktoré znie v 
úplnom znení takto:  
V Rozhodnutí č. TKR/121/98 zo dňa 29.07.1998 v znení zmien vykonaných 
rozhodnutím č. TKR/121/RZL271/1999 zo dňa 07.12.1999 a rozhodnutím č. 
TKR/121/RZL/272/2000 zo dňa 19.09.2000, sa vypúšťa časť I. a časť II. a vkladajú 
sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v plnom znení znie:  
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚSR: 
Licencia č. 929/2000 zo dňa 23.03.2001 s dobou platnosti do 01.01.2008.  
Technické údaje:  
1.1 Vysielač Brezová Pod Bradlom - základné údaje:  
Názov: Brezová pod Bradlom  
Umiestnenie: Bradlo  
Súradnice: 17E3327, 48N4042, 524 mnm  
Výška antény nad terénom: 17 m  
Vyžiarený výkon/kanál: 40 W  
Polarizácia: vertikálna  
Počet kanálov: 23  
Pridelené frekvenkčné pásma:  
a) 2500 - 2520 MHz do 01.01.2005  
b) 2520 - 2670 MHz do 01.01.2008  
c) 2670 - 2690 MHz do 01.01.2005  
Frekvenčný list č. ................, vydaný dňa ..........................  
1.2 Vysielač Veľká Javorina - základné údaje:  
Názov: Veľká Javorina  
Umiestnenie: Veľká Javorina  
Súradnice: 17E4029, 48N5128, 966 mnm  
Výška antény nad terénom: 85 m  
Vyžiarený výkon/kanál: 60 W  
Polarizácia: vertikálna  
Počet kanálov: 23  
Pridelené frekvenčné pásma:  
a) 2500 - 2520 MHz do 01.01.2005  
b) 2520 - 2670 MHz do 01.01.2008  
c) 2670 - 2690 MHz do 01.01.2005  
Frekvenčný list č. ................, vydaný dňa ..........................  
1.3 Vysielač Nitra - základné údaje:  
Názov: Nitra  
Umiestnenie: Zobor  
Súradnice: 18E0624, 48N2038, 553 mnm  
Výška antény nad terénom: 20 m  
Vyžiarený výkon/ kanál: 80 W  
Polarizácia: horizontálna  



Počet kanálov: 18  
Pridelené frekvenčné pásma:  
a) 2500 - 2520 MHz do 01.01.2005  
b) 2520 - 2650 MHz do 01.01.2008  
Frekvenčný list č.3556-I/00- OSF, vydaný dňa 29.03.2000  
1.4 Vysielač Považská Bystrica - základné údaje:  
Názov: Považská Bystrica  
Umiestnenie: Sídlisko Rozkvet, bytový dom č. 2055/119  
Súradnice: 18E2640, 49N0631, 375 mnm  
Výška antény nad terénom: 35 m  
Vyžiarený výkon/ kanál: 4 W  
Polarizácia: horizontálna  
Počet kanálov: 23  
Pridelené frekvenčné pásma:  
a) 2500 - 2520 MHz do 01.01.2005  
b) 2520 - 2670 MHz do 01.01.2008  
c) 2670 - 2690 MHz do 01.01.2005  
Frekvenčný list č. 11204/00- OSF, vydaný dňa 19.10.2000  
2. Územný rozsah retransmisie:  
2.1 Vysielač MMDS - Brezová Pod Bradlom:  
Oblasť pokrytia : Myjava, Turá Lúka, Podbrač, Bukovec, Brezová Pod Bradlom, 
Hradište, Lopašov, Brestovec, Dojč, Šajdíkové Humence, Kovaľov, Cérová - 
Lieskové, Senica, Šaštín - Stráže, Borský Mikuláš, Bilkove Humence, Plavecký 
Peter, Prievaly, Dobrá Voda, Smrdáky, Rohov, Rohovské Rybky, Jablonica, 
Rozbehy, Častkov  
2.2 Vysielač MMDS - Veľká Javorina:  
Oblasť pokrytia: Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad 
Váhom, Bošáca, Zlatovce, Opatová, Nová Dubnica, Hôrka nad Váhom, Piešťany, 
Leopoldov, Rišňovce, Dechtice, Trenčianske Bohuslavice, Kálnica, Lubiná, 
Čachtice, Chocholná-Velčice, Trenčín, Trenčianská Teplá, Nemšová, Považany, 
drahovce, Bučany, Bohdanovce nad Trnavou, Chtelnica, Beckov, Stará Turá, 
Praštín, Prašník, Drietoma, Trenčianská Turná, Dubnica, Beckov-Kočovce, Horná 
Streda, madunice, Špačince, Boleráz, Ivanovce  
2.3. Vysielač MMDS - Nitra:  
Oblasť pokrytia: Andač, Báb, Babindol, Bánov, Bešeňov, Bojná, Bošany, Branč, 
Cabaj-Čápor, Čeladice, Diakovce, Dolné Kršany, Dolné Lefantovce, Dolné Saliby, 
Dolný Oháj, Drážovce, Dvorníky, Dvory nad Žitavou, Dyčka, Galanta, Gorazdov, 
Hajské, Horné Lefantovce, Horné Obdokovce, Horné Saliby, Horné Štitáre, Húl, 
Ivanka, Jacovce, Jelšovce, Dežerice, Veľké Chlievany, Rybany, Pečeňany, Nadice, 
Pravotice, Tesáre, Levice, Horná Seč, Telince, Kendereš, Selice, Kľačany, Sereď, 
Klasov, Sládkovičovo, Komjatice, Šaľa, Kovarce, Šintava, Lehota, Šoporňa, 
Lipovník, Šurany, Ludanice, Šuňúrovce, Lukáčovce, Tesáre, Malé Bodzany, 
Tešedíkovo, Malé Zálužie, Topoľčany, Malý Cetín, Trnava, Malý Lapáš, Trnovec, 
Maňa, Tvrdošovce, Matúšovo, Úľany nad Žitavou, Merašice, Váhovce, Michal nad 
Žitavou, Veľká Mača, Močenok, Veľké Bodzany, Mojmírovce, Veľké Lovce, Neded, 
Veľké Ripňany, Nitranská Blatnica, Veľké Zálužie, Nové Sady, Veľký Cetín, Nové 



Zámky, Veľký Kýr, Oponice, Veľký Lapáš, Orešany, Vlčany, Palárikovo, 
Vozokany, Pata, Vráble, Polianovo, Výčapy-Opatovce, Radošiná, Zemné, Rišňovce, 
Rumanová, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Prusy, Dvorce, Dolné Naštice, 
Otrhanky, Prašice, Tvrdomestice, Nedašovce, Žabokreky, Borčany, Livinské 
Opatovce, Osrtatice, Norovce, Krušovce, Komárno, Bratislava, Kalná nad Hronom, 
Dolná Seč, Čifáre  
2.4 Vysielač MMDS - Považská Bystrica:  
Oblasť pokrytia: Orlové, Považské Podhradie, Jelšová, Domanižianka, Dolný 
Moštenec, Horný Moštenec, Sverepec, Praznov, Prečín, Kostelec, Šuvarovce, 
Plevník-Drienové, Šebestová  
3. Počet prípojok:  
3.1. Brezová Pod Bradlom a okolité obce: 3 000  
3.2. Veľká Javorina a okolité obce: 10 000  
3.3. Nitra a okolité obce 17 000  
3.4. Považská Bystrica a okolité obce: 4 000  
celkové predpokladané pokrytie signálom MMDS: 34 000 prípojok  
4.Ponuka programových služieb :  
4.1. vysielač Brezová Pod Bradlom  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, 
Nova, Prima, Luna, TV Global, TV 5, Cartoon Netwoork, Discovery, CNN, PRO 7, 
VIVA 1, VIVA 2, SAT 1, RTL 2,  
4.2. vysielač Veľká Javorina:  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, Luna, 
TV Global, TV 5, Cartoon Netwoork/TNT, Discovery, CNN, VIVA 2, PRO 7, RTL, 
SAT 1, RTL2  
4.3. vysielač Nitra:  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ORF 1, Nova, MTV 
1, Luna, TV Global, TV 5, RTL 2, Cartoon Netwoork, Discovery, CNN, PRO 7, 
Private blue  
4.4. vysielač Považská Bystrica:  
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, Luna, TV 
Global, TV 5, TV 3, Cartoon Netwoork/TNT, Discovery, CNN, VIVA 1, VIVA 2, 
PRO 7, RTL, SAT 1, RTL 2  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
SATRO, s.r.o., Bratislava, vložka číslo:3728/B, zo dňa 26.03.2001."  
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. VI. písmena i/5 ) =20.000,- Sk.  
 
K bodu 43)  
Kontrolná činnosť  
SK č. 330-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001  
Správa č. 3782001/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(monitorované dni: 28.4.-29.4. 2001 od 7.00-9.30 hod.- Kakao)  
ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, č.licencie: T/41  



Uznesenie č. 01-14/43.767: 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), 
rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 330 - PgO/O - 916/2001, držiteľ licencie č. T/41 
Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné (ďalej len "ÚK") porušil ustanovenie § 35 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že v dňoch 28. a 29.4.2001 
(medzi 7.00 a 9.30 hod.) odvysielal program pre maloletých Kakao, ktorý 
niekoľkokrát prerušil vysielaním reklám, 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 v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
upozornení.  
 
K bodu 44)  
Kontrolná činnosť  
SK č. 40-PgO/O-308/2001 zo dňa 8.3.2001  
Správa o monitorovaní programu Pokémon so zapracovanými stanoviskami súdnych 
znalcov - návrh na uloženie sankcie  
(Monitorované dni: 3.2., 4.2., 10.2., 11.2.2001 - program Pokémon)  
ÚK: STV, Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/44.768: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a h/ zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 40-PgO/O-308/2001 STV Bratislava, vysielateľ zo 
zákona porušil ustanovenie § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že v dňoch 3.2., 
4.2., 10.2 a 11.2.2001 odvysielal program Pokémon, ktorý prezentovaním 
neprimeraného, samoúčelného fiktívneho násilia sprevádzaného predimenzovanými 
svetelnými a zvukovými efektami mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny 
vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, za čo mu 
podľa ust. § 64 ods.1 písm. d/ a ust. § 67 ods. 3 písm. h ) zákona č. 308/2000 Z.z. 
ukladá sankciu- pokutu vo výške 500.000,- Sk a podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii povinnosť odvysielať oznam o 
porušení zákona štyrikrát, a to v dvoch po sebe nasledujúcich víkendoch (t.j. sobota 
a nedeľa) v čase cca o 19.30 hod. bezprostredne pred vysielaním programu Noviny 
STV. Oznam bude odvysielaný prvý krát v sobotu, ktorá bude nasledovať 
bezprostredne po doručení tohto rozhodnutia. Rada zároveň rozhodla, že text 
oznamu bude odvysielaný v zreteľnej písomnej a súčasne i čítanej podobe.  
Text oznamu o porušení zákona:  



" Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa ustanovení § 65 ods. 2 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, uložila Slovenskej televízii povinnosť 
odvysielať oznam o porušení zákona:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu po podrobnej analýze posudzovaných častí 
japonského animovaného seriálu Pokémon konštatovala, že seriál prezentujúc 
neprimerané, samoúčelné a predimenzované násilie v nereálnom svete pokémonov v 
spojení so stroboskopickým efektom ( svetelné záblesky, rôznorodé zvukové efekty, 
rytmické blikanie obrazovky ) môže ohroziť fyzický, psychický a morálny vývin 
maloletých vo veku od 5 do 12 rokov a narušiť ich duševné zdravie a emocionálny 
stav, najmä pri dlhodobejšom sledovaní seriálu.  
Rada preto rozhodla, že jeho odvysielaním Slovenská televízia porušila ust. § 20 ods. 
3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého : "Programy 
alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo 
morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa 
nesmú vysielať v čase od 6.00 do 22.00 hod."  
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 
uložení sankcií.  
 
Uznesenie č. 01-14/44-769: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
rozhodla vo veci určenia výšky odmeny znalca takto:  
Po prerokovaní Vyúčtovania za znalecký posudok od súdneho znalca PhDr. Štefana 
Matulu v správnom konaní č. 40-PgO/O-308/2001 a po preskúmaní povahy a 
rozsahu úkonu, primeranosti času trvania úkonu a dodržania uloženej lehoty 
znalcom v zmysle § 30 ods. 2 písm. a), b) c) vyhl. 263/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva 
zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch Rada vyjadrila súhlas s vyúčtovaním 
za znalecký posudok.  
 
Uznesenie č. 01-14/44-770: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
rozhodla vo veci určenia výšky odmeny pribraných konzultantov takto:  
Po prerokovaní Vyúčtovania za konzultačnú činnosť od súdnych znalcov Prof. 
PhDr. Ondreja Kondáša DrSc. a PhDr. Ivana Bražinu v správnom konaní č. 40-
PgO/O-308/2001 a po preskúmaní povahy a rozsahu úkonu, primeranosti času 
trvania úkonu a dodržania uloženej lehoty znalcom v zmysle § 30 ods. 2 písm. a), b) 
c) vyhl. 263/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a 
tlmočníkoch Rada vyjadrila súhlas s vyúčtovaním za konzultačnú činnosť pri 
vyhotovení znaleckého posudku.  
 
Uznesenie č. 01-14/44-771: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
rozhodla vo veci určenia výšky odmeny znalca takto:  
Po prerokovaní Vyúčtovania za znalecký posudok od súdneho znalca PhDr. Evy 
Borzovej CSc. v správnom konaní č. 40-PgO/O-308/2001 a po preskúmaní povahy a 
rozsahu úkonu, primeranosti času trvania úkonu a dodržania uloženej lehoty 
znalcom v zmysle § 30 ods. 2 písm. a), b) c) vyhl. 263/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva 
zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch Rada vyjadrila súhlas s vyúčtovaním 



za znalecký posudok.  
 
K bodu 45)  
Kontrolná činnosť  
SK č. 372-PgO/O-1056/2001 zo dňa 26.06.2001  
Správa č.45/2001/Tv o monitorovaní zložky programu vo vysielaní TV LUNA  
(monitorované dni: 24.4.,25.4., 26.4.,27.4.,28.4.2001 - oznámenie vysielateľa o vlastnom 
programe Varíme s Lunou)  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/15  
Uznesenie č. 01-14/45.772: 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."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 372-PgO/O-1056/2001 TV Luna, spol. s. r. o. porušil 
ustanovenie § 34 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že v dňoch 24.4.- 28.4.2001 v 
časoch o 18.35 a 19.05 hod. odvysielal oznámenia vysielateľa o vlastnom programe 
na program Varíme s Lunou, v ktorých účinkovala redaktorka spravodajského 
programu, za čo mu ukladá podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zák. č. 308/2000 
Z.z. 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 46)  
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č. 96-PgO/D-78/99 z 10.5.1999  
Správa k návrhu na zastavenie SK č. 96-PgO/D-78/99 z dôvodu uplynutia lehoty na 
vydanie rozhodnutia - ďalšie konanie vo veci rozsudku NS SR č. Sž 21500  
(ktorým sa zrušuje Rozhodnutie č. RP 65/00 o uložení pokuty za porušenie ustanovenia § 
5 písm. g/ zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania 
- voľby prezidenta SR 1999).  
Uznesenie č. 01-14/46.773: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 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."), po doručení rozsudku NS SR č. 6 Sž 215/00 zo 
dňa 27.06.2001, postupom v súlade s § 250r OSP a § 71 a § 74 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. s poukazom na § 20 ods. 8 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní 
rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 
len "zákon č. 468/1991 Zb."), správne konanie č. 96-PgO/D-781/99 vedené vo veci 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 5 písm. g) zákona č. 468/1991 Zb. s 
poukazom na § 15 ods. 9 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, voči 
účastníkovi konania spoločnosti Markíza - Slovakia, s. r. o. so sídlom Blatné 334 
zastavuje, keďže zákonom stanovená lehota na vydanie rozhodnutia vo veci 
uplynula.  



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania.  
 
K bodu 47) 
Kontrolná činnosť  
Správa č.56/2001/Tv o monitorovaní televíznej stanice Kabelovka Plavnica  
(monitorovaný deň: 17.6.2001)  
Vysielateľ: Kabelovka s.r.o., Plavnica, číslo licencie: T/107  
Uznesenie č. 01-14/47.774: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po 
prerokovaní Správy č.56/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice 
Kabelovka Plavnica konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s 
licenciou č. T/107 Kabelovka s.r.o., Plavnica z dní 17.6., 24.6., 29.6., 1.7.2001 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.  
 
K bodu 48)  
Kontrolná činnosť  
Správa č.55/2001/Tv o monitorovaní televíznej stanice ATELIÉR TV  
(monitorované dni: 18.6. a 22.6.2001)  
Vysielateľ: Ateliér TV s.r.o. Krupina, číslo licencie: T/69  
Uznesenie č. 01-14/48.775: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po 
prerokovaní Správy č.55/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice 
ATELIÉR TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. 
T/69 Ateliér s.r.o., Krupina z dní 18.6.2001 a 22.6.2001 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.  
 
K bodu 49)  
Kontrolná činnosť  
Správa č.54/2001/Tv o monitorovaní televíznej stanice Infokanál Malacky  
(monitorované dni: 17.6. a 22.6.2001)  
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o., Malacky, číslo licencie: T/120  
Uznesenie č. 01-14/49.776: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po 
prerokovaní Správy č.54/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice Infokanál 
Malacky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/120 
Progres Malacky s.r.o., z dní 17.6.2001 a 22.6.2001 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.  
 
K bodu 50)  



Kontrolná činnosť  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.57/2001/Tv o monitorovaní STV  
Monitorovaný program: sponzorský odkaz pred a po programe Úsmev prosím  
(monitorovaný deň: 22.7.2001 cca 21.00 hod.)  
Vysielateľ: STV, Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/50.777: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. ") po prerokovaní Správy č.57/01/TV o 
monitorovaní STV, o monitorovaní sponzorského odkazu pred a po programe " 
Úsmev, prosím !", zo dňa 22.7.2001 o 21.00 hod., rozhodla o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 34 ods.1 zákona č. 
308/2000 Z.z. voči vysielateľovi zo zákona, Slovenskej televízii.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 51)  
Kontrolná činnosť  
Správa č. 53/2001/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania televíznej stanice TV 
Tatry (vysielanie TV Tatry v lokálnych oknách + program Global)  
Monitorované dni: 11.,12. a 14.6.2001 (24 hod. denne)  
Vysielateľ: AK art, s.r.o., Poprad, číslo licencie: T/79  
Uznesenie č. 01-14/51.778: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii"), po prerokovaní 
Správy č. 53/2001/TV o monitorovaní terestriálneho vysielania televíznej stanice TV 
TATRY konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 11.,12. a 14.6.2001 
vysielateľa s licenciou č.T/79 zo dňa 20.12.1996 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 52)  
Šetrenie sťažnosti  
SK č. 395-PgO/O-1216/2001 zo dňa 10.7.2001  
Sťažnosť č.1297/70-2001 z 25.5.2001  
(na vysielanie Televíznych novín TV Markíza 24.5.2001-reálne násilie)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1297/70-2001 smerujúcej proti TV Markíza  
ÚK: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné, č. licencie T/41  
Uznesenie č. 01-14/52.779: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g) a h) zákona č.308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z. "), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 395-PgO/O-1216/2001, držiteľ licencie č. T/41, 



spoločnosť Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné, porušil ustanovenia § 19 ods.1 a ods.2 
písm. d/ a § 20 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. tým, že dňa 24.5.2001 v čase od 19.00 
hod. odvysielal v hlavnom spravodajskom programe Televízne noviny príspevok " 
Šokujúci objav", ktorý bezdôvodne obsahoval zábery reálneho násilia, zasahoval do 
ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd obete trestného činu, za čo mu Rada 
ukladá podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona a podľa § 64 ods.1 písm. b/ zákona č.308/2000 Z.z. 
v nadväznosti na § 65 ods.2 písm. b/ a písm. c/ zákona č.308/2000 Z.z. mu ukladá 
povinnosť odvysielať jedenkrát oznam o porušení zákona v čase cca o 19.00 hod. 
bezprostredne pred vysielaním programu Televízne noviny v lehote do 5 dní odo 
dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rada zároveň rozhodla, že text oznamu bude 
odvysielaný v zreteľnej písomnej a súčasne i čítanej podobe. Rada ukladá ÚK 
povinnosť bezodkladne oznámiť Rade termín odvysielania oznamu o porušení 
zákona.  
Text oznamu:  
"Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 64 ods.1 písm. b/ v nadväznosti na § 65 
ods.2 písm. b/ a písm. c/ zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii uložila 
Televízii Markíza povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu po podrobnej analýze príspevku Šokujúci objav, 
odvysielanom v programe Televízne noviny 24.mája 2001 konštatovala, že tento 
príspevok bezdôvodne obsahoval zábery reálneho násilia, zasahoval do ľudskej 
dôstojnosti a základných práv a slobôd obete trestného činu. Príspevok nedôstojným 
spôsobom zobrazoval obhorenú a rozkladajúcu sa mŕtvolu obete trestného činu.  
Rada preto rozhodla, že odvysielaním tohto príspevku Televízia Markíza porušila 
povinnosti ustanovené v § 19 ods.1 a ods.2 písm. d/ a § 20 ods.1 zákona č.308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii."  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
Kancelária rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
upozornení na porušenie zákona.  
 
K bodu 53)  
Šetrenie sťažnosti  
SK č. 403-PgO/O-1236/01 zo dňa 10.07.2001  
Sťažnosť č. 929/48-2001  
Správa o šetrení sťažnosti č. 929/48-2001 smerujúcej proti TV Markíza  
ÚK: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné, č. licencie T/41  
Uznesenie č. 01-14/53.780: 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), 
rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 403 - PgO/O - 1236/2001, držiteľ licencie č. T/41 
Markíza-Slovakia, s. r. o. Blatné (ďalej len "ÚK") porušil ustanovenie § 16 písm. b/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii tým, že dňa 30.3.2001 v hlavnom 



spravodajskom programe Televízne noviny odvysielal spravodajský príspevok 
"Prvé konkrétne obvinenia", ktorý nebol objektívny a nestranný, pretože 
neposkytol jednej za strán priestor na reakciu napriek tomu, že bola v príspevku 
obvinená, 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 v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
upozornení.  
 
Uznesenie č. 01-14/53.781: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii"), 
Rada postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
929/48 - 2001, vedenú voči Markíze - Slovakia, s. r. o. Blatné a uznala sťažnosť v 
zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. opodstatnenou iba v bode, týkajúcom sa TV 
Markíza (TN z 30.3.2001, príspevok "Prvé konkrétne obvinenia").  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia.  
 
K bodu 54)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1568/72 zo dňa 27.6.2001  
(na vysielanie programu - časti seriálu Modrý Pacifik s názvom Mladiství odvysielanému 
dňa 19.6.2001 o 20.00 hod.)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1568/72 smerujúcej proti STV  
Vysielateľ: STV, Bratislava  
Uznesenie č. 01-14/54.782: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len Rada) ako 
orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach ( ďalej len "zákon 
č. 152/1998 Z.z.) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii"), postupom podľa 
zákona č. 152/1998 Z.z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1568/72-2001, vedenú 
voči STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
 
K bodu 55)  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 
písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. za obdobie IV.-VI. 2001  
Uznesenie č. 01-14/55.783: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 



informáciu o štatistike o odvysielaných programoch televíznych programových 
služieb v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za obdobie IV.-
VI./2001. Zároveň poveruje Kanceláriu Rady, aby vyzvala vysielateľov - Slovenskú 
televíziu a spoločnosť AK art s.r.o. Poprad na odstránenie nedostatkov, ktoré boli 
zistené pri vedení a zasielaní štatistických údajov.  
 
K bodu 56)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.07.2001  
Uznesenie č. 01-14/56.784: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu k 31.07.2001.  
 
K bodu 57)  
Návrh Nariadenia č. 4/2001 o používaní služobných mobilných telefónov  
Uznesenie č. 01-14/57.785: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh 
Nariadenia č.4/2001 na používanie služobného mobilného telefónu.  
 
K bodu 58)  
Návrh národnej správy na 14. zasadnutie EPRA  
Uznesenie č. 01-14/58.786: Rada pre vysielanie a retransmisii sa oboznámila s 
návrhom "Národnej správy" pripravenej pre 14. zasadnutie EPRA v septembri 
2001 a následne prístupnej na webovskej stránke EPRA www.epra.org a súhlasí s 
predloženým návrhom. Navrhuje doplniť o rozhodnutie rady ohľadom SK voči 
STV- Pokémon a rozhodnutia vo veciach reálneho násilia v hlavných 
spravodajských programoch STV, Luna a Markíza.  
 
K bodu 59)  
Návrh účasti na seminári - Budúcnosť Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 
(Štrasburg, 6.12.12001)  
Uznesenie č. 01-14/59.787: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie 
informáciu o odbornom seminári "Budúcnosť EDCT", ktorú organizuje Stály 
výbor pre cezhraničnú televíziu RE dňa 6. decembra 2001, a účasť Jarmily 
Grujbárovej na tomto seminári.  
Ďalší dvaja navrhovaní účastníci seminára zastupujú odlišné pozície v oblasti 
televízneho vysielania a Rada súhlasí, aby Kancelária Rady oznámila týchto 
konkrétnych účastníkov organizátorom v stanovenom termíne. Po realizovanej akcii 
Rada z titulu svojej zákonom stanovenej funkcie dohľadu nad výkonom EDCT, 
očakáva informácie zo strany všetkých zúčastnených.  
 
K bodu 60)  
Rôzne  
3. Dňa 16.08.2001 bol Rade doručený list zo SOZA, ktorým Radu žiadajú o zaujatie 
stanoviska ku kandidátom na Cenu G.Dusíka.  
Uznesenie č. 01-14/60.788:Rada konštatuje, že nominovaní vysielatelia boli za rok 
2000 sankcionovaní nasledovne:  
1) Rádio Dúha (RÁDIOMÉDIA, s. r. o. Dubnica n/V.) ani raz  



2) N-Rádio (N-Rádio, s. r. o. Nitra) jedenkrát  
3) Hviezda FM (Rádio Nitra, s. r. o. Nitra) dvakrát.  
Za najzávažnejšie považuje Rada porušenie Rádia Hviezda FM v čase referendovej 
kampane.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. pripraví 
odpoveď pre SOZA v súlade s uznesením Rady.  
7. Odmeny členov rady za mesiac júl 2001.  
Uznesenie č.01-14/60.789: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad účasti členov Rady na zasadnutí a práci Rady v mesiaci júl 2001 a v zmysle 
čl.8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č.1114 rozhodla 
o vyplatení odmeny za mesiac júl v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
PHDr. Peter Kováč  
predseda Rady  
pre vysielanie a retransmisiu  


