
Zápisnica č. 17/2001 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
ktoré sa konalo v dňoch 08.-09.10.2001  

 
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Jana Žitňanská  
Program: 

08.10.2001 o 9,00. hod.  

1. Kontrola plnenia úloh  
2. SK č. 481-LO/D-2435/2001 zo dňa 18.09.2001  

vo veci žiadosti o vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom 
obchodných podielov - k licencii č. T/39  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
ÚP:9,30 hod.  

3. SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave  
SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline  
SK: č. 452-LO/O-T03/2001 vo veci pridelenia 56. kanálu v Detve  
SK: č. 451-LO/O-T04/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Prešove  
SK: č. 450-LO/O-T05/2001 vo veci pridelenia 45. kanálu v Turčianskych 
Tepliciach  
SK: č. 449-LO/O-T06/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Novej Bani  
SK: č. 448-LO/O-T07/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu vo Zvolene  
SK: č. 446-LO/O-T08/2001 vo veci pridelenia 59. kanálu v Prievidzi - Bojniciach  
SK: č. 445-LO/O-T09/2001 vo veci pridelenia 59. kanálu v Banskej Bystrici  
SK: č. 447-LO/O-T10/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Žiari nad Hronom  
SK: č. 453-LO/O-T12/2001 vo veci pridelenia 40. kanálu v Žiline  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  
ÚP: 10,30 hod.  

4. Výberové konanie, č. SK 442-LO/O-T01/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 50. kanálu Bratislava  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava  
ÚK: Televízia Petržalka s.r.o., Bratislava  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava  
ÚK: RTV GALAXIA s.r.o., Bratislava  

5. Výberové konanie, č. SK: 443-LO/O-T02/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 52. kanálu Žilina  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  



ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné  

6. Výberové konanie, č. SK: 452 -LO/O-T03/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 56. kanálu Detva  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

7. Výberové konanie, č. SK: 451 -LO/O-T04/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 55. kanálu Prešov  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

8. Výberové konanie, č. SK: 450 -LO/O-T05/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 45. kanálu Turčianske Teplice  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

9. Výberové konanie, č. SK: 449 -LO/O-T06/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 55. kanálu Nová Baňa  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

10. Výberové konanie, č. SK: 448 -LO/O-T07/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 55. kanálu Zvolen  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

11. Výberové konanie, č. SK: 446 -LO/O-T08/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 59. kanálu Prievidza - Bojnice  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

12. Výberové konanie, č. SK: 445 -LO/O-T09/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 59. kanálu Banská Bystrica  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

13. Výberové konanie, č. SK: 447 -LO/O-T10/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar nad Hronom  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

14. Výberové konanie, č. SK: 453-LO/O-T12/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 40. kanálu Žilina  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  

15. Výberové konanie, č. SK: 444-LO/O-T13/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci pridelenia 51. kanálu Hlohovec  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  

16. SK č. 464-LO/O1581/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC, s.r.o., Bratislava (TKR/13)  
ÚP: 14,00 hod.  

17. SK č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001  
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)  
ÚP: 14,00 hod.  

18. SK č. 470-LO/O-1576/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Tel s.r.o., Bratislava (TKR/139)  
ÚP: 14,00 hod.  



19. SK č. 465-LO/O-1580/2001 zo dňa 21.08.2001  
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)  
ÚP: 14,00 hod.  

20. SK 469-LO/O-1577/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Plus a.s., Banská Bystrica (TKR/96 - MMDS)  
ÚP: 14,00 hod.  

21. SK 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava (TKR/161)  
ÚP: 14,00 hod.  

22. SK 467-LO/O-1579/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Kabel Plus s.r.o., Bratislava (TKR/11)  
ÚP: 14,00 hod.  

23. SK č.94-LO/D-661/2001 zo dňa 02.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/166 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:TELECOM s.r.o., Vranov nad Topľou  

24. SK č.95-LO/D-751/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/178 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: NITRANET s.r.o., Nitra  

25. SK č.187-LO/D-736/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/169 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Bytový podnik s.r.o., Trebišov  

26. SK č.495-LO/D-2088/2001 zo dňa 16.08.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/171 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s.r.o., Makov  

27. SK č.496-LO/D-1990/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/174 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SLUŽBYT s.r.o., Svidník  

28. SK č.45-LO/D-505/2001 zo dňa 14.03.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/117 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Infokanál Pliešovce spol. s r.o., Pliešovce  

29. SK č.93-LO/D-744/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/119 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Katelstav s.r.o., Veľké Kostoľany  



30. SK č.186-LO/D-765/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/175 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD Sobrance  

31. SK č.92-LO/D-758/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/160 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: TKR Terchová, spol. S r.o., Terchová  

32. SK č.374-LO/D-1640/2001 zo dňa 02.07.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Trebišov  
ÚK:Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov  

33. SK č.81-LO/D-814/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/31 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:Róbert Svetlík, Hodruša Hámre  

34. SK č.437-LO/D-1992/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci žiadosti odňatie licencie č. T/59 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Ihľany  

35. SK č.201-LO/D-663/2001 zo dňa 02.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Trenčianske Teplice - návrh na 
zastavenie konania  
ÚK: Bytové družstvo, Trenčianske Teplice  

36. SK č.480-LO/D-2325/2001 zo dňa 06.09.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/42 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica  

37. SK č.478-LO/D-1775/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci zrušenia registrácie č. TKR/26 podľa § 63 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Kolta  

38. K č.427-LO/D-1780/2001 zo dňa 16.08.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/173 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok  

39. SK č.476-LO/D-2345/2001 zo dňa 10.09.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/125 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny podielu programových 
typov  
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava  

40. SK č.373-LO/D-1609/2001 zo dňa 28.06.2001  
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu  
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava  

41. SK č.422-LO/D-1859/2001 zo dňa 25.07.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/131 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD Fiľakovo  



42. SK č.419-LO/D-1867/2001 zo dňa 26.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/88 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a žiadosti o teletext  
ÚK:Kabel Media, s.r.o., Bratislava  

43. SK č.456-LO/D-1797/2001 zo dňa 19.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/41 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny programových typov  
ÚK:Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné  

44. SK č.487-LO/D-1824/2001 zo dňa 24.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/108 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK: QUARTEX group, spol. s r.o., Holíč  

45. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: ELEKTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica, č. licencie TKR/7  

46. SK č.488-LO/D-2185/2001 zo dňa 24.08.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/121 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK: ELEKTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica  

47. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice, licencia č. R/73  

48. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o., Bratislava, licencia č. T/100  

49. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok, licencia č. T/97  

50. SK č.493-LO/D-1653/2001 zo dňa 03.06.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/85 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny programovej skladby a právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava  

51. SK č.492-LO/D-1332/2001 zo dňa 31.05.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/46 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny programovej skladby  
ÚK: KID a.s., Poprad  

52. SK č.490-LO/D-2055/2001 zo dňa 14.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KID a.s., Poprad  

53. SK č.491-LO/D-2055/2001 zo dňa 14.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 (MMDS) podľa § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KID a.s., Poprad  

54. SK č.367-LO/D-1366/2001 zo dňa 06.06.2001  
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/28 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 



308/2000 Z.z.  
ÚK: Mesto Hlohovec  

55. SK č.368-LO/D-1367/2001 zo dňa 06.06.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste 
Hlohovec  
ÚK: Hlohovská televízia s.r.o. Hlohovec  

56. SK č.471-LO/D-2027/2001 zo dňa 10.08.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste 
Spišská Nová Ves  
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves  

57. Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom, č. registrácie TKR/78  

58. Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: TV Kunová Teplica s.r.o., Kunová Teplica, č. registrácie TKR/159  

59. Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec, č. licencie T/127  

60. Návrh na začastie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda, č. licencie T/108  

61. Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: obec Gbelce  

62. SK č. 100-LO/D-709/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 podľa § 60 zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KATES, káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica  

63. Návrh na postup vo veci protestu prokurátora proti rozhodnutiu Rady pre 
vysielanie retransmisiu č. R/37/RZK/319/2000 zo dňa 12.12.2000 o predĺžení 
licencie spoločnosti Radio Nitra, spol. r.o., Nitra  
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra  

64. SK č.103-LO/D-969/2001 zo dňa 23.04.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/80 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: VEGA s.r.o., Prešov  

65. Kontrolný monitoring  
SK č.: 461-PgO/O-1560/2001 zo dňa 21.8.2001  
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.)  

66. Kontrolný monitoring  
SK č.: 482-PgO/O-1714/2001 zo dňa 18.9.2001  
Správa č.63/01/Tv o monitorovaní programu STV (doplnená)  
(monitorovaný deň: 19.8.2001 odvysielanie programu Život v divočine)  



Slovenská televízia  
ÚP: 9.10.2001 o 10,00 hod.  

67. Kontrolný monitoring  
SK č.: 483-PgO/O-1715/2001 zo dňa 18.9.2001  
Správa č.63/01/Tv o monitorovaní programu STV (doplnená)  
(monitorovaný deň: 19.8.2001 odvysielanie programu Život v divočine)  
Slovenská televízia  
ÚP: 9.10.2001 o 10,00 hod.  

68. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.5/Ro/2001 o monitorovaní Slovenského rozhlasu  
Monitorovaný program: Pozor, zákruta!  
(monitorované dni: 9.7.-12.7. a 17.7.2001 o 13.00 hod.)  

69. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.6/Ro/2001 o monitorovaní Rádia OKEY  
Kompletné vysielanie  
(monitorované dni: 3.8. a 4.8.2001)  

70. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.64/Tv/2001 o monitorovaní Infokanálu Televízie Dudince  
Kompletné vysielanie 
(monitorované dni: 20.4., 23.4. a 19.5.2001)  

71. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.66/01/TV o monitorovaní TV Markíza  
Monitorovaný program: Milionár  
(monitorovaný deň: 14.9.2001)  

72. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.67/01/TV o monitorovaní TV Markíza  
Monitorovaný program: Motorama  
(monitorovaný deň: 4.9.2001)  

73. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.65/2001/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
Monitorovaný program: Tango  
(monitorované dni: 15.7.,22.7.,29.7.,19.8.,26.8, 9.9.,16.9.2001)  

74. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.7/2001/RO o monitorovaní KIKS rádia  
(monitorované dni: 18.4.,22.4., 3.6. od. 14.00 do 16.00 hod. a 15.6.2001 od 9.00-
12.00 hod.)  
Držiteľ licencie: Rádio KIKS spol. s r.o.  
Číslo licencie: R/77  



75. Kontrolný monitoring  
Správa č.61/2001/TV o monitorovaní TV Luna  
(monitorované dni: 14.8.,18.8. a 20.8.2001)  
Držiteľ licencie: TV Luna s.r.o., Bratislava  
Číslo licencie: T/15  

76. Kontrolný monitoring  
Správa č.60/2001/TV o monitorovaní Televízie Nové Mesto Bratislava  
Kompletné vysielanie  
(monitorované dni: 20.,21. a 23.8.2001)  

77. Problematika úpravy volebnej kampane (§27 zákona č. 303/2001 Z.z.) pri 
voľbách do orgánov samosprávnych krajov  

78. Návrh na ZSC Rádiomomunikácie 2001 (31.10-02.11.2001, Pardubice, ČR)  
79. Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za obdobie od 

01.01. do 30.09.2001  
80. Návrh na rozpočtové opatrenie k rozpočtu Rady na rok 2001  
81. Rôzne  

08.10.2001  
K bodu 2)  
SK č. 481-LO/D-2435/2001 zo dňa 18.09.2001  
vo veci žiadosti o vyjadrenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom obchodných 
podielov - k licencii č. T/39  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 01-17/2.851: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa uzniesla, že 
rozhodnutie vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
spoločnosti MAC TV s.r.o. Košice odkladá na svoje mimoriadne zasadnutie, ktoré 
sa bude konať 23.10.2001.  
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu pripraví v tejto veci podklady na 
budúce zasadnutie Rady.  
 
K bodu 3)  
SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave  
SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline  
SK: č. 452-LO/O-T03/2001 vo veci pridelenia 56. kanálu v Detve  
SK: č. 451-LO/O-T04/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Prešove  
SK: č. 450-LO/O-T05/2001 vo veci pridelenia 45. kanálu v Turčianskych Tepliciach  
SK: č. 449-LO/O-T06/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Novej Bani  
SK: č. 448-LO/O-T07/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu vo Zvolene  
SK: č. 446-LO/O-T08/2001 vo veci pridelenia 59. kanálu v Prievidzi - Bojniciach  
SK: č. 445-LO/O-T09/2001 vo veci pridelenia 59. kanálu v Banskej Bystrici  
SK: č. 447-LO/O-T10/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Žiari nad Hronom  
SK: č. 453-LO/O-T12/2001 vo veci pridelenia 40. kanálu v Žiline  
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava  
Rada pre vysielanie a retransmisiu po uskutočnení ústneho pojednávania rozhodla o 
preložení bodov 3 až 15 programu na budúce zasadnutie Rady, ktoré sa bude konať 
23.10.2001.  



 
K bodu 16)  
SK č. 464-LO/O-1581/2001 zo dňa 21.08.2001- návrh na uloženie pokuty podľa § 64 
ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC, s.r.o., Bratislava (TKR/13)  
Uznesenie č. 01-17/16.852: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) , h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona, rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/13 
spoločnosť UPC, s. r. o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") opakovane 
porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade 
údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o 
upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. d) s 
poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo výške 
300.000,-Sk (slovom tristotisíc Sk) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 17)  
SK č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001  
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. 01-17/17.853: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/14, 
spoločnosť Kabel Plus Východné Slovensko, a. s., Košice (ďalej len "účastník 
konania") opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 
že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote 
stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa 
§ 64 ods. 1 písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. 
pokutu vo výške 300.000,-Sk (slovom tristotisíc Sk ) stanovenú podľa § 67 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 18)  
SK č. 470-LO/O-1576/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Tel s.r.o., Bratislava (TKR/139)  
Uznesenie č. 01-17/18.854: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 



telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/139, 
spoločnosť KABEL TEL, s. r. o., Bratislava (ďalej len "účastník konania") 
opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej 
v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 
písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta, zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo 
výške 300.000,- Sk ( slovom tristotisíc Sk) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 19)  
SK č. 465-LO/O-1580/2001 zo dňa 21.08.2001  
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)  
ÚP: 14,00 hod.  
Uznesenie č. 01-17/19.855: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/10, 
spoločnosť Kabel Plus, a. s., Banská Bystrica (ďalej len "účastník konania") 
opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej 
v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 
písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo 
výške 300.000,-Sk ( slovom tristotisíc Sk) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 20)  
SK 469-LO/O-1577/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Kabel Plus a.s., Banská Bystrica (TKR/96 - MMDS)  
Uznesenie č. 01-17/20.856: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie systémom MMDS s 
registráciou č. TKR/96, spoločnosť Kabel Plus, a. s., Banská Bystrica (ďalej len 
"účastník konania") opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v 
lehote stanovenej v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta, zákona č. 308/2000 



Z. z. pokutu vo výške 300.000,- (slovom tristotisíc Sk) stanovenú podľa § 67 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 21)  
SK 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001  
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. 01-17/21.857: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/161, 
spoločnosť TRNAVATEL, s. r. o., Trnava (ďalej len "účastník konania") 
opakovane porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
neoznámil Rade údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej 
v rozhodnutí o upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 
písm. d) s poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo 
výške 300.000,- Sk (slovom tristotisíc Sk) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 22)  
SK 467-LO/O-1579/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci uloženia pokuty podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Kabel Plus s.r.o., Bratislava (TKR/11)  
Uznesenie č. 01-17/22.858: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) a § 73 zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona rozhodla takto: prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/11, 
spoločnosť Kabel Plus, a. s., Bratislava (ďalej len "účastník konania") opakovane 
porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade 
údaje a nepredložil doklady uvedené v § 57 ani v lehote stanovenej v rozhodnutí o 
upozornení na porušenie zákona, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. d) s 
poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z. pokutu vo výške 
300.000,- Sk (slovom tristotisíc Sk) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty 
účastníkovi konania.  
 
Zasadnutie rady dňa 9.10.2001  
K bodu 23)  
SK č.94-LO/D-661/2001 zo dňa 02.04.2001  



vo veci zmeny registrácie č. TKR/166 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:TELECOM s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 01-17/23.859: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 94- LO/D - 661/2001 zo dňa 02.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznam o zmene registrácie v zmysle zmeny ponuky televíznych a 
rozhlasových programových služieb, doručený spoločnosťou TELECOM TKR, 
s.r.o., Staničná č. 1329, Vranov nad Topľou podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/166 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie, TELECOM TKR, s.r.o., Staničná č. 1329, 
Vranov nad Topľou, z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/166 zo dňa 08.02.2000 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
1.1 Registrácia č.: PO-798/01-ŠDR-Fg na TKR sídl. Lúčna, vydaná dňa 27.07.2001 
OŠD Prešov  
Hlavná stanica : Vranov nad Topľou, sídl. Lúčna č. 819/19  
Lokalita: Vranov nad Topľou, sídl. Lúčna  
1.2 Registrácia č.:PO-799/01-ŠDR-Fg na sídl. sídl. Okulka, vydaná dňa 27.07.2001 
OŠD Prešov  
Hlavná stanica : Vranov nad Topľou, sídl. Okulka, T/20/6  
Lokalita: Vranov nad Topľou, sídl. Okulka,1. Máj, Sídl. I a II  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Vranov nad Topľou  
3. Počet prípojok:  
TKR sídl. Lúčna: 332  
TKR sídl. Okulka: 866  
Spolu: 1198  
4. Ponuka programových služieb :  
a) televízne programové služby  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, PRO 7, RTL II., 
VOX  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, PRO 7, RTL II., 
VOX,EUROSPORT, SPEKTRUM, SUPERMAX, SAT 1, RTL Plus, Super RTL, 
MTV Germ., ČT 1, ČT 2,  
b) rozhlasové program. služby:  
SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Východ  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou, vložka číslo:11942/P, zo dňa 



23.02.2001."  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
 
K bodu 24)  
SK č.95-LO/D-751/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/178 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie  
ÚK: NITRANET s.r.o., Nitra  
Uznesenie č. 01-17/24.860: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 95- LO/D - 751/2001 zo dňa 04.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila žiadosť o zmenu registrácie v zmysle rozšírenia územného 
rozsahu registrácie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb 
spoločnosťou NITRANET s.r.o., Čajkovského 38, Nitra 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.  

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/178 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. NITRANET s.r.o., Čajkovského 38, 
Nitra, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny územného rozsahu 
retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/178 zo dňa 22.08.2000 sa vypúšťa časť I. až III., 
vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 744/01/OŠD Nitra zo dňa 
07.09.2001 pre KR Zlaté Moravce  
Hlavná stanica: Mojmírova 11, Zlaté Moravce  
Lokalita: Zlaté Moravce  
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 745/01/OŠD Nitra zo dňa 
07.09.2001 pre KR Zemné  
Hlavná stanica: Obecný úrad , Zemné  
Lokalita: Zemné  
1.3. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 746/01/OŠD Nitra zo dňa 
07.09.2001 pre KR Tupá  
Hlavná stanica: Obecný úrad , Tupá  
Lokalita: Tupá  
1.4. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 747/01/OŠD Nitra zo dňa 
07.09.2001 pre KR Kolta  
Hlavná stanica: Obecný úrad , Kolta  
Lokalita: Kolta  



2. Územný rozsah retransmisie: Zlaté Moravce, Zemné , Kolta, Tupá  
3. Počet prípojok: predpokladaný:  
Zlaté Moravce: 1572  
Zemné: 600  
Kolta: 300  
Tupá: 300  
Spolu: 2772  
Počet prípojok: skutočný:  
Zlaté Moravce: 100  
Zemné: 115  
Kolta: 200  
Tupá: 200  
Spolu: 615  
4.Ponuka programových služieb:  
4.1.TKR Zlaté Moravce  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Luna  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Luna, TV Naša/Global, Spektrum, 
Super MAX, Hallmark, Romantica, Eurosport, RTL, RTL, VOX, SAT 1, Super 
RTL, VIVA, PRO 7  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko;  
4.2.TKR Zemné  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, MTV2, ORF 1, Luna,  
TV Naša/Global, Duna TV, DISCOVERY, RTL, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, 
Super RTL, Cartoon Network, TCM, VIVA,  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko ;  
4.3.TKR Tupá  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Luna, TV Naša/Global, TA 3, Duna 
TV, RTL, RTL 2, VOX, SAT 1, PRO 7, VIVA,  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko;  
4.4.TKR Kolta  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Luna  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Luna, TV Naša/Global, TA3, RTL, 
RTL 2, VOX, SAT 1, Super RTL, VIVA, PRO 7  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko;  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Nitra, zoznam výpisov č. KB-2748/01, vložka č. 11711/N zo dňa 04.04.2001, 
Rade doručeného dňa 04.04.2001."  
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/5) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  



 
K bodu 25)  
SK č.187-LO/D-736/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/169 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Bytový podnik s.r.o., Trebišov  
Uznesenie č. 01-17/25.861: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 187- LO/D - 736/2001 zo dňa 04.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznam o zmene údajov - zmene ponuky televíznych a 
rozhlasových programových služieb doručený spoločnosťou Bytový podnik 
Trebišov, s.r.o., Trebišov podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/169 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie, spol. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., 
Puškinova 18,Trebišov, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb retransmisie 
takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/169 zo dňa 07.03.2000 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR 
:  
Registrácia č. 719/2001-KE/5 zo dňa 23.07.2001, vydaná OŠD Košice  
Hlavná stanica: Trebišov, Puškinova 18  
Lokalita: mesto Trebišov  
lokalita štúdia VIO: Trebišov, Puškinova 18  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Trebišov  
3. Počet prípojok: 2900  
4. Ponuka programových služieb : TKR Trebišov  
a) televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, INFO, TA 3, 
MTV Germ., ČT 1, ČT 2, RTL, RTL 2, TV 5, M 1, PRO 7 , RAI SPORT, ONYX, 
VIVA 2, SPEKTRUM, SUPER MAX, SAT 1, SUPER RTL, RAI UNO  
rozšírený súbor: -  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne  
vysielanie č. T/... držiteľom licencie: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov)  
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN 
RADIO, Rádio Východ  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Košice, spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov, zo dňa 03.07.200, 
vložka číslo: 9553/V."  



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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
 
K bodu 26)  
SK č.495-LO/D-2088/2001 zo dňa 16.08.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/171 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s.r.o., Makov  
Uznesenie č. 01-17/26.862: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 495- LO/D - 2088/2001 zo dňa 16.08.2001 posúdila oznámenie o 
zmene ponuky televíznych a rozhlasových programových služieb spoločnosti 
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., Makov 60 podľa § 60 ods. 3 a oznámenie 
podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/171 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s 
r.o., Makov 60 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb takto:  
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/171 zo dňa 21.03.2000 sa vypúšťa časť I. až III., 
vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-724/2001 zo dňa 08.08.2001, 
vydané TÚ SR - OŠD v Žiline  
Hlavná stanica: Makov, budova Obecného úradu  
Lokalita: obec Makov  
2. Územný rozsah retransmisie: intravilán obce Makov  
3.Počet prípojok: 285  
4.Ponuka programových služieb:  
a) televízne programové služby:  
programová ponuka:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRO 7, VOX, 
VIVA, RTL 2, LUNA  
rozšírený súbor: -  
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Devín; Rádio Žilina, Rádio Rebeca  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Žilina, zoznam výpisov č. 3002/01, vložka č. 3374/L zo dňa 28.03.2001, Rade 
doručeného dňa 02.04.2001."  
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/3) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 27)  
SK č.496-LO/D-1990/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/174 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SLUŽBYT s.r.o., Svidník  
Uznesenie č. 01-17/27.863: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 496- LO/D - 1990/2001 zo dňa 08.08.2001 posúdila oznámenie o 
zmene údajov - zmene ponuky televíznych a rozhlasových programových služieb 
spoločnosti SLUŽBYT s.r.o., Karpatská 56, Svidník, podľa § 60 ods. 3 a oznámenie 
podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/174 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 
Svidník, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb takto:  
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/174 zo dňa 09.05.2000 sa vypúšťa časť I. až III., 
vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
Rozhodnutie o predbežných podmienkach č.j. 215/01 ŠDR-LK zo dňa 12.02.2001, 
vydané TÚ SR - OŠD v Prešove  
Hlavná stanica: Svidník, Karpatská 56  
Lokalita: Svidník  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Svidník a okolie  
3. Počet prípojok: 2854  
4. Ponuka programových služieb:  
a) televízne programové služby:  
programová ponuka:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, TV Naša/Global, RTL 2, 
PRO 7, RTL, TV LUNA  
rozšírený súbor: HALLMARK, Spektrum, SuperMax, Eurosport, MTV Germ., 
Cartoon Network, CNN, TV 5, SAT 1, RTL plus, VOX, VIVA 2, Super RTL, RAI 
UNO  
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
ROCK FM; Rádio Východ, Flash Radio, FUN Rádio  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Prešov, zoznam výpisov č.v. 2336/01, vložka č. 1185/P zo dňa 26.03.2001, Rade 
doručeného dňa 03.04.2001."  
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/3) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  



 
K bodu 28)  
SK č.45-LO/D-505/2001 zo dňa 14.03.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/117 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Infokanál Pliešovce spol. s r.o., Pliešovce  
Uznesenie č. 01-17/28.864: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 45-LO/D-505/2001 zo dňa 14.03.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznam o zmene údajov - zmene ponuky televíznych a 
rozhlasových programových služieb doručených spol. INFO KANÁL Pliešovce, 
spol. s r.o., Pliešovce podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/117 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., 
Kostolné nám. 1, Pliešovce, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/117 zo dňa 27.041998 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR 
:  
Rozhodnutie č.S-1966/96-4P/97 zo dňa 27.01.1997, vydané OTÚ Stredné Slovensko  
a) Hlavná stanica - lokalita: Pliešovce, Kostolná 1  
b) Lokalita štúdia VIO: modulácia AV sign. v spätnom smere  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Pliešovce  
3. Počet prípojok: 375  
4. Ponuka programových služieb : TKR Pliešovce  
a) televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, PRO 7, MTV Germ.,VIVA, RTL 2, 
SAT 1, VOX, LUNA  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/95, držiteľ licencie: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Kostolné 
nám. 1, Pliešovce )  
b) rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio  
Rock FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio FORTE, Rádio REBECA, N-RADIO, 
Rádio OKEY  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Kostolné nám. 1, Pliešovce, vložka číslo: 
4416/S, zo dňa 07.03.2001."  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
 
K bodu 29)  
SK č.93-LO/D-744/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/119 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Katelstav s.r.o., Veľké Kostoľany  
Uznesenie č. 01-17/29.865: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 93-LO/D-744/2001 zo dňa 04.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznamy o zmene údajov v zmysle zmeny ponuky televíznych a 
rozhlasových programových služieb a zmene právnych skutočností spoločnosti, 
ktoré z predložených dokumentov vyplynuli, doručených spol. KATELSTAV, s.r.o., 
Veľké Kostoľany, podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/119 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmeny ponuky programových 
služieb takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/119 zo dňa 14.05.1998 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR :  
Rozhodnutie č.193-TT-P zo dňa 15.03.1999, vydané OTÚ Trnavský kraj  
Hlavná stanica: Veľké Kostoľany, budova Obecného úradu  
Lokalita: Veľké Kostoľany  
2. Územný rozsah retransmisie: Veľké Kostoľany  
3. Počet prípojok: 709  
4. Ponuka programových služieb : TKR Veľké Kostoľany  
a) televízne programové služby  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, ČT 1, ČT 2, 
NOVA, Prima, KABEL 1, RTL,RTL 2, SAT 1, PRO 7, VIVA, VIVA 2, VOX, 
SUPER RTL, TA 3  
b) rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Regina; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio 
NITRA, Rádio FORTE  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany, vložka číslo: 11032/T, zo dňa 14.02.2001."  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/1 ) = 
10.000,- Sk (slovom desaťtisíc korún).  
 
K bodu 30)  
SK č.186-LO/D-765/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/175 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD Sobrance  
Uznesenie č. 01-17/30.866: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 186-LO/D-765/2001 zo dňa 04.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznam o zmene údajov - zmene ponuky televíznych a 
rozhlasových programových služieb doručený Stavebným bytovým družstvom 
Sobrance so sídlom v Sobranciach, podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie evidovanú pod č. TKR/175 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie: Stavebné bytové družstvo Sobrance, z 
dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/175 zo dňa 09.05.2000 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR 
:  
Rozhodnutie č.S-2989/99-ŠIR zo dňa 29.12.1999, vydané OTÚ Košický kraj  
Hlavná stanica: Sobrance, Tyršova ul. D2/C  
Lokalita: Sobrance  
2. Územný rozsah retransmisie: Sobrance  
3. Počet prípojok: 392  
4. Ponuka programových služieb : TKR Sobrance  
a) televízne programové služby  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, MTV 1, MTV 2, RTL, SAT 1, PRO 7, 
VOX, KABEL 1, VIVA, n-TV, tm- 3, 3 SAT, KINDER KANAL, ČT 1, ČT 2, LUNA  
b) rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; FUN  
Rádio, Rádio VÝCHOD, Rádio KIKS  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
Stavebné Bytové družstvo Sobrance, Tyršova bl. D-2/E, vložka číslo: 921/V, zo dňa 
04.04.2001."  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
 
K bodu 31)  
SK č.92-LO/D-758/2001 zo dňa 04.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/160 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: TKR Terchová, spol. S r.o., Terchová  
Uznesenie č. 01-17/31.867: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 92-LO/D-758/2001 zo dňa 04.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznam o zmene ponuky televíznych a rozhlasových 
programových služieb doručený spoločnosťou TKR Terchová, spol. s r.o., Terchová, 
podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/160 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie, TKR Terchová, spol. s r.o., Terchová, z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/160/99 zo dňa 05.10.1999 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR 
:  
Rozhodnutie č.S-437/94-10P/97 zo dňa 04.04.1997, vydané OTÚ Žilinský kraj  
Hlavná stanica: Obecný úrad Terchová  
Lokalita: Terchová  
2. Územný rozsah retransmisie: Terchová  
3. Počet prípojok: 248  
4. Ponuka programových služieb : TKR Terchová  
a) televízne programové služby  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, LUNA, TV Naša/Global, 
VIVA 1, EUROSPORT, RTL 2, SAT 1, PRO 7  
rozšírený súbor:-  
b) rozhlasové program. služby: Rádio Slovensko: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio Rebeca, Rádio Žilina  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
TKR Terchová, spol. s r.o., Sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová, vložka číslo:11816/L, 
zo dňa 14.03.2001."  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  



 
K bodu 32)  
SK č.374-LO/D-1640/2001 zo dňa 02.07.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Trebišov  
ÚK:Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov  
Uznesenie č. 01-17/32.868: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len 
"zákon č. 308/2000Z.z." ) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila 
žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch doručenú 
dňa 02.07.2001 žiadateľa:  
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.  
Puškinova č. 18  
075 86 Trebišov  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 49 zákona č.308/2000 Z.z. na základe žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e  
spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, Trebišov  

licenciu č. T/... na lokálne televízne vysielanie 
v káblových rozvodoch v meste Trebišov na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto podmienok:  

I. 
(1) Názov programovej služby: INFOKANÁL TV  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 18 hod. denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - kataster mesta Trebišov, počet prípojok 
2900  
(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 Okresného súdu 
Košice zo dňa 03.07.2001, vložka číslo: 9553/V  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice zo dňa 03.07.2001, 
vložka číslo: 9553/V  

III.  
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 21.08.2001 ( č.p.d. 2156 ):  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: 100 %  
2. Programy: 0 %  
b/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  



(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0 %  
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  
(4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Trebišov  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/169 spol. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a)disketa - 1,44 MB-MS POWER POINT  
b) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
v prípade použitia iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. II. písmena da) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 33)  
SK č.81-LO/D-814/2001 zo dňa 05.04.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/31 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:Róbert Svetlík, Hodruša Hámre  
Uznesenie č. 01-17/33.869: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 81- LO/D - 814/2001 zo dňa 05.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznam o zmene registrácie v zmysle zmeny ponuky televíznych a 
rozhlasových programových služieb doručený Róbertom Svetlíkom, bytom 
Hodruša-Hámre č. 296 podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/31 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie: Róbert Svetlík, bytom Hodruša - Hámre č. 
296 z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/31 zo dňa 21.04.1995 sa vypúšťa 



časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR 
:  
č. R: S - 1181/99-19P/99 zo dňa 27.09.1999, vydané OTÚ Banská Bystrica  
Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti: č. registrácie: BB-615/01/R zo dňa 
25.09.2001, vydanej OŠD Banská Bystrica  
Hlavná stanica: Hodruša - Hámre č. 296/15  
Lokalita: Hodruša - Hámre  
2. Územný rozsah retransmisie: Hodruša -Hámre  
3. Počet prípojok: 482  
4. Ponuka programových služieb : TKR Hodruša -Hámre  
a) televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL, VIVA  
rozšírený súbor: -  
b) rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: Róbert Svetlík, rodné číslo: 530316/026, bytom: 
Hodruša - Hámre."  
Rada zamieta žiadosť žiadateľa v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby 
GLOBAL do programovej ponuky v káblovom rozvode prevádzkovateľa v obci 
Hodruša - Hámre.  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
 
K bodu 34)  
SK č.437-LO/D-1992/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci žiadosti odňatie licencie č. T/59 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: Obec Ihľany  
Uznesenie č. 01-17/34.870: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán vecne príslušný podľa § 4 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.") v správnom konaní č. 437-LO/D-1992/2001, 
začatom dňa 08.08.2001 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie v káblových 
rozvodoch č. T/59 účastníka konania  
Obec Ihľany  
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :  
Rada v správnom konaní č. 437-LO/D-1992/2001 začatom dňa 08.08.2001 vo veci 

odňatia  
licencie č. T/59 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

o d n í m a  



licenciu na televízne vysielanie č. T/59 vysielateľovi obci Ihľany z dôvodu, že 
vysielateľ listom doručeným Rade dňa 08.08.2001 ( č.p.d. 1992/2001 ) o to požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 35)  
SK č.201-LO/D-663/2001 zo dňa 02.04.2001  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Trenčianske Teplice - návrh na 
zastavenie konania  
ÚK: Bytové družstvo, Trenčianske Teplice  
Uznesenie č. 01-17/35.871: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní na základe žiadosti doručenej Rade dňa 02.04.2001 ohľadom 
registrácie retransmisie žiadateľa:  
Bytové družstvo Trenčianske Teplice  
SNP 63  
914 51 Trenčianske Teplice  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 201-LO/D-663/2001 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, 
ktoré sa začalo dňa 02.04.2001 doručením podania, pretože účastník konania 
podaním doručeným Rade dňa 17.09.2001 vzal svoj návrh na začatie správneho 
konania späť.  
Kancelária rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia.  
 
K bodu 36)  
SK č.480-LO/D-2325/2001 zo dňa 06.09.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/42 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica  
Uznesenie č. 01-17/36.872: 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. 480-LO/D-2325/2001, začatom dňa 06.09.2001 vo veci zmeny registrácie 
retransmisie žiadateľa:  
Ing. Michal Jurkovič  
Hviezdoslavova 85/12 -12  
018 51 Nová Dubnica  
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 ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 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/42 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/42/1995 zo dňa 21.06.1995 
nasledovne:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia 
registrácie Telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie: 390/01 - TN/KDS zo dňa 
09.07.2001  
- hlavná stanica - lokalita: mesto Nová Dubnica  
- vlastný informačný okruh: áno - rezervovaný  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Nová Dubnica  
3. Počet prípojok: - predpokladaný: 3200  
- skutočný: 2150  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TA3, MARKÍZA, LUNA, TV 
Naša/GLOBAL, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA, DW, TV 5, EWTN  
- rozšírená programová ponuka: ARTE, EUROSPORT, DISCOVERY, CNN, 
CARTOON NETWORK, TNT, HALLMARK, SAT 1, PRO 7, RTL, RTL 2, VIVA, 
VOX, RAI UNO, ROMANTICA  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN, 
Rádio ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio 
DÚHA, Rádio FORTE, Rádio NITRA, N - Rádio  
5. Právne skutočnosti: Fyzická osoba - Ing. Michal Jurkovič, bytom Jurkovičova 
85/12-12, Nová Dubnica, obchodné meno: Jurkovič - Elektro."  
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 37)  
SK č.478-LO/D-1775/2001 zo dňa 13.07.2001  
vo veci zrušenia registrácie č. TKR/26 podľa § 63 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Kolta  
Uznesenie č. 01-17/37.873: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
ako orgán vecne príslušný podľa § 4 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.") v správnom konaní č. 478-LO/D-1775/2001 
začatom dňa 13.07.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/26 
účastníka konania obci KOLTA, postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodla, 
že registráciu retransmisie č. TKR/26 účastníka konania obec KOLTA podľa § 63 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

ruší 



z dôvodu, že účastník konania podaním doručeným Rade dňa 13.07.2001 o to 
požiadal.  
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie 
rozhodnutia.  
 
K bodu 38)  
K č.427-LO/D-1780/2001 zo dňa 16.08.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/173 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok  
Uznesenie č. 01-17/38.874: 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. 427-LO/D-2090/2001 začatom dňa 16.08.2001 vo veci zmeny registrácie 
retransmisie účastníka konania - spoločnosti  
Kábel TV Močenok, s. r. o.  
Ul. Sv. Gorazda 1475  
951 31 Močenok  
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 ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 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/173 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/173/2000 zo dňa 07.03.2000 
nasledovne:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia TÚ SR 
č. s. 690-NR-ZP/99 zo dňa 09.08.1999:  
- hlavná stanica - lokalita: obec Močenok  
- lokalita štúdia VIO: obec Močenok  
- doprava modulácie z VIO: zapojenie priamo do hlavnej stanice  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Močenok  
3. Počet prípojok: - predpokladaný: 1300  
- skutočný: 711  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, NOVA, 
ORF 1, PRIMA, BUD 2, SAT 1, RTL 2, EUROSPORT, VOX, PRO 7, VIVA, RTL, 
TV5, CARTOON NETWORK/TCM, TA3  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio 
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio HVIEZDA, Rádio 
FORTE, Rádio ŐSTERREICH, N - Rádio, Rádio RPN  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Nitra, vložka číslo: 10966/N, zoznam výpisov KB-5501/01 zo dňa 17.07.2001."  



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 ).  
 
K bodu 39)  
SK č.476-LO/D-2345/2001 zo dňa 10.09.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/125 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny podielu programových typov  
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-17/39.875: 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 (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila oznámenie doručené Rade dňa 10.09.2001 vo veci zmeny časového rozsahu 
vysielania a zmeny podielu programových typov účastníka konania - spoločnosti:  
C. E. N., s. r. o.  
Župné námestie 3  
820 15 Bratislava 215  
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 ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe 
oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
licenciu na televízne vysielanie T/125 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení licencie na televízne vysielanie zo dňa 19.09.2000 a v 
znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
1. V článku I. sa bod 3 mení a znie:  
"(3) Časový rozsah vysielania:  
pondelok - piatok: od 07:00 do 24.00 hod.  
sobota - nedeľa: od 11.00 do 24.00 hod."  
2. Článok III. sa mení a znie:  

"III. 
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 10.09.2001:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 20 %  
2. Programy : min. 80 %  
b/ Programové typy: (100 %)  
1. Spravodajstvo: 100 %  
2. Publicistika: 0 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %  
6. Hudobné programy : 0 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  



8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 0 %  
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 80 %  
(3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( 
bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými 
producentmi: podľa § 28 sa nevzťahuje na vysielateľa  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa Jednotného systému označovania programov  
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: stránkovanie teletextu podľa podania zo dňa 
03.07.2001  
(7) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti".  
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. f) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún )  
 
K bodu 40)  
SK č.373-LO/D-1609/2001 zo dňa 28.06.2001  
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu  
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-17/40.876: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila podanie 
doručené Rade dňa 28.06.2001, týkajúce sa žiadosti o udelenie súhlasu Rady s 
prevodom 55 % obchodného podielu na základnom imaní držiteľa licencie na 
televízne vysielanie T/125 spoločnosti:  
C. E. N., s. r. o.  
Župné námestie 3  
820 15 Bratislava 215  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
Rada v správnom konaní č. 373-LO/D-1609/2001 začatom dňa 28.06.2001 podaním 
žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e      p r e d c h á d z a j ú c i    s ú h l a s 
s prevodom 55 % obchodného podielu spoločnosti C. E. N., s. r. o., Bratislava z 
doterajších spoločníkov spoločnosti na spoločnosť Millenium Electronics Limited, 
Paladium House, 1-4 Agrill Street, London takto: z celkového objemu obchodných 
podielov sa prevedie 28 % obchodných podielov p. M.Lengyela, 22 % obchodného 
podielu p. Sedláka a 5 % obchodného podielu p. Čekirdu na spoločnosť Millenium 
Electronics Limited, Paladium House, 1-4 Agrill Street, London.  



Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia.  
 
K bodu 41)  
SK č.422-LO/D-1859/2001 zo dňa 25.07.2001  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/131 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD Fiľakovo  
Uznesenie č. 01-17/41.877: 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. 422 - LO/D - 1859/2001 začatom dňa 25.07.2001 vo veci zmeny registrácie 
retransmisie účastníka konania:  
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo  
Kalinčiakovo 8  
986 01 Fiľakovo  
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 ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 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/131 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/131/98 zo dňa 26.11.1998 
nasledovne:  
I. "Hlavná stanica: Biskupická 3, Fiľakovo  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie 
Telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie: BB-538/01-R zo dňa 28.08.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Biskupická 3, Fiľakovo  
- vlastný informačný okruh: nie  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Fiľakovo, Biskupická 3  
3. Počet prípojok:  
- predpokladaný: 1600  
- skutočný: 1433  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, TV LUNA, 
LocAll/ GLOBAL, Magyar ATV, SATeLIT, TV 3, Duna TV, MTV 2, VIVA, TV5, 
CARTOON NETWORK/TCM, CNN, PRO 7, SAT 1, RTL, ČT 1, ČT 2, TA3  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN, 
Rádio ROCK FM; FUN Radio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio NITRA, Rádio 
REBECA, DANUBIUS Rádio, JUVENTUS Rádio.  
II. Hlavná stanica: Farská lúka 56, Fiľakovo  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie 
Telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie: BB-541/01-R zo dňa 28.08.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Farská lúka 56, Fiľakovo  



- vlastný informačný okruh: nie  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Fiľakovo, Farská lúka 56  
3. Počet prípojok:  
- predpokladaný: 650  
- skutočný: 583  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, TV LUNA, TV 
Naša/GLOBAL, Magyar ATV, SATeLIT, TV 3, Duna TV, MTV 2, VIVA, TV5, 
CARTOON NETWORK/TCM, CNN, PRO 7, SAT 1, RTL, ČT 1, ČT 2, TA3  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN, 
Rádio ROCK FM; FUN Radio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio NITRA, Rádio 
REBECA, DANUBIUS Rádio, JUVENTUS Rádio  
III. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra 
Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 98/S, zoznam výpisov č. 4607/01 zo 
dňa 29.03.2001."  
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 ).  
 
K bodu 42)  
SK č.419-LO/D-1867/2001 zo dňa 26.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/88 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny časového rozsahu vysielania a žiadosti o teletext  
ÚK:Kabel Media, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-17/42.878: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
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 (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť o zmenu licencie na regionálne televízne vysielanie, doručenú dňa 
26.07.2001 účastníka konania - spoločnosti  
KABEL MEDIA, s. r. o.  
Rovniakova 1  
Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na 
základe žiadosti účastníka konania v súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu č. T/88 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutí o 
udelení licencie č. T/88 zo dňa 11.08.1997 a v znení zmien vykonaných neskoršími 
rozhodnutiami nasledovne:  
A. Vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie č. T/88 zo dňa 11.08.2001 sa 
vymazáva text: " na televízne vysielanie - reklamný kanál - v káblových rozvodoch, 
v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a 



televízneho vysielania v znení neskorších predpisov." a nahrádza sa textom: " 
televízne vysielanie programovej služby určenej výhradne na vysielanie telenákupu 
podľa § 41 zákona č. 308/2000 Z. z.".  
B. Podmienky licencie uvedené v časti I. a II. rozhodnutia o udelení licencie v znení 
neskoršie vykonaných zmien sa vymazávajú a nahrádzajú sa týmto znením:  

"I. 
(1) Názov programovej služby: TELEPRIOR  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: 6 rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny - mestá Košice, Poprad  
(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 Okresného súdu 
Bratislava I., vložka číslo: 12258/B zo dňa 18.07.2001.  
2)Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 
12258/B zo dňa 18.07.2001.  

III. 
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 26.07.2001:  
Programová služba (100 %)  
Doplnkové vysielanie - 100 % (telenákup)  
Programy - 0 %  
(2) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: stránkovanie teletextu podľa podania zo dňa 
26.07.2001  
(3) Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach 
programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: vysielanie 
televíznej stanice TELEPRIOR je programovou službou určenou výhradne na 
telenákup, programová štruktúra podľa podania č. 1686/2001 zo dňa 26.07.2001  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti 
Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., Košice v mestách Košice a Poprad.  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/12 spoločnosť Kabel Plus Východné Slovensko, a. s., Košice.  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b/ v prípade iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov.  
4. Podmienky vysielania teletextu :  
a/ charakter vysielania : informačný  
b/ rozdelenie stránok :  
Hlavné menu 100  
Obsah 101  



Komerčné správy 121  
Zábava 140  
Varenie 155  
Výstavy 165  
Počasie 180  
Horoskopy 185  
TELEPRIOR 200  
Kultúra 220  
Médiá 240  
Kalendár 260  
Kontakty 270  
Stavebníctvo 300  
Reality 370  
Finančné služby 400  
Kurzy 470  
Elektro 500  
Počítače 550  
Komunikácia 570  
Dizajn interiéru 600  
Zdravie, krása 650  
Šport 700  
Cestovný ruch 720  
Motorizmus 800  
Občianska inzercia 840  
Odkazy 860  
Trh práce 880"  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. f) je 20. 000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania .  
 
K bodu 43)  
SK č.456-LO/D-1797/2001 zo dňa 19.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/41 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny programových typov  
ÚK:Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné  
Uznesenie č. 01-17/43.879: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
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 (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila oznámenie doručené Rade dňa 19.07.2001 vo veci zmeny licencie na 
televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových typov účastníka 
konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o.  
Blatné 334  



900 82  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na 
základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutí o udelení licencie č. T/41 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien 
vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
V článku IV. sa bod 4 mení a znie:  
"4.  
4.1 Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 17.09.2001:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 25 %  
2. Programy : min. 75 %  
b/ Programové typy: (100 %)  
1. Spravodajstvo: 6 %  
2. Publicistika: 18 %  
      2.1 Politická publicistika: 1,8 %  
      2.2 Ostatná publicistika: 16,2 %  
3. Dokumentárne programy: 1 %  
4. Dramatické programy : 55 %  
5. Zábavno-hudobné programy : 15 %  
6. Hudobné programy : 3 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  
8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 2 %  
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a 
publicistiky, kde je možná len smerom nahor.  
4.2 Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 10 %  
4.3 Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( 
bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
4.4 Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými 
producentmi: podľa § 23 a § 25 zákona č. 308/ 2000 Z. z.  
4.5 Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa Jednotného systému označovania programov  
4.6 Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom k verejnosti."  
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. f) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún )  



 
K bodu 44)  
SK č.487-LO/D-1824/2001 zo dňa 24.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/108 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK: QUARTEX group, spol. s r.o., Holíč  
Uznesenie č. 01-17/44.880: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
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.") berie na vedomie splnenie povinnosti 
vysielateľa Quartex group, spol. s r. o., Školská 6, 908 51 Holíč podľa § 72 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit. zákona v správnom 
konaní č. 487-LO/D-1824/2001, začatom dňa 24.07.2001 vo veci zmeny licencie T/108 
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania vysielateľa  
Quartex group, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč  
posúdila podanie doručené Rade dňa 04.04.2001 a podanie doručené Rade dňa 
24.07.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
licenciu T/108 na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch vysielateľa 
Quartex group, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč vo výrokovej časti rozhodnutia o 
udelení licencie takto:  

I. 
1.Názov programovej služby: "TV WYWAR"  
2.Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 30.07.2011  
3.Časový rozsah vysielania: 690 hodín/mesiac, z toho 687 hodín videotext (Wywar 
Expres) a 3 hodiny obrazové vysielanie (Holíčsky žurnál)  
4.Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Holíč  
5.Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel a 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 
spoločnosti Quartex group, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč, vložka číslo:10145/T, 
zo dňa 21.08.2001.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava spoločnosti Quartex 
group, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč, vložka číslo:10145/T, zo dňa 21.08.2001.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 24.07.2001:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie - 99,5 %  



Programy -0,5 %  
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo: 65 %  
Publicistika - 35 %  
      1. politická publicistika - 0%  
      2. ostatná publicistika - 35 %  
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: 0,5 %  
3.Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : 420 000,- Sk  
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.Špecifikáciu 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): a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej 
úrovni, b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 , alebo c) v prípade iného formátu 
zabezpečí prehranie záznamov.  

IV. 
a) Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti 
Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč  
b) Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/102 spoločnosť Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč"  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č. 13 písm. f) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v 
plnom znení.  
 
K bodu 45)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z  



ÚK: ELEKTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica, č. licencie TKR/7  
Uznesenie č. 01-17/45.881: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/7, ELECTRIS spol. s r.o., 
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k registrácii retransmisie č. TKR/7.  
 
K bodu 46)  
SK č.488-LO/D-2185/2001 zo dňa 24.08.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/121 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK: ELEKTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č. 01-17/46.882: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
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.") berie na vedomie splnenie povinnosti 
vysielateľa E L E C T R I S spol. s r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica 
podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit. 
zákona v správnom konaní č. 488-LO/D-2185/2001, začatom dňa 24.08.2001 vo veci 
zmeny licencie T/121 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania vysielateľa  
E L E C T R I S spol. s r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica  
posúdila podanie doručené Rade dňa 24.08.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2001 Z. z. a vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada 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/121 na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch vysielateľa  
E L E C T R I S spol. s r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica vo 
výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie takto:  

"I. 
1. Názov programovej služby: "INFOKANÁL Šahy"  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 04.04.2012  
3. Časový rozsah vysielania: 11,5 hod. denne s výnimkou utorka (technická 
prestávka)  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Šahy  
5. Jazyk vysielania: slovenský 50%, maďarský 50%  

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 poločnosti E L E C T 
R I S spol. s r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, vložka číslo:197/S, zo 
dňa 04.04.2001.  



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti E L E C T R I S spol. s r.o., 
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, vložka číslo:197/S, zo dňa 04.04.2001.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 24.08.2001:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie -100%  
Programy - 0%  
b) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0%  
3. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie 
televíznej programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo 
verejnom záujme : 0%  
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. Špecifikáciu 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 v systéme VHS.  

IV. 
1.Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti 
E L E C T R I S spol. s r.o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica  
2.Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/7 spoločnosť E L E C T R I S spol. s r.o., Zvolenská cesta 29, 
974 05 Banská Bystrica."  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v 
plnom znení.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych v znení neskorších 
predpisov, položky č. 13 písm. f) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc korún).  
 
K bodu 47)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice, licencia č. R/73  
Uznesenie č. 01-17/47.883: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č. 
308/2000 Z. z. držiteľa licencie č. R/73, FILJO, spol. s r.o., Hutnícka 1, 040 01 
Košice.  



Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k licencii č. R/73.  
 
K bodu 48)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o., Bratislava, licencia č. T/100  
Uznesenie č. 01-17/48.884: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/100, Dúbravská televízia, spol. s r.o., 
Žatevná 2, 841 02 Bratislava.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k licencii č. T/100.  
 
K bodu 49)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok, licencia č. T/97  
Uznesenie č. 01-17/49.885: 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 lokálne televízne vysielanie č. T/97, spoločnosť Kabel TV 
Močenok, s. r. o., Močenok.  
Kancelária Rady zašle navrhovaný text oznámenia o stave údajov a dokladov k 
licencii na lokálne televízne vysielanie T/97 držiteľovi licencie.  
 
K bodu 50)  
SK č.493-LO/D-1653/2001 zo dňa 03.07.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/85 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny programovej skladby a právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava  
Uznesenie č. 01-17/50.886: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom 
konaní č. 493-LO/D-1653/2001 zo dňa 03.07.2001 posúdila oznámenie o zmene 
právnych skutočností spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava, zmene 
programovej skladby a podielov programových typov podľa § 51 ods. 1 a 
oznámenia podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
licenciu č. T/85 na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/85/97 zo dňa 11.07.1997 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. T/85/RZL/138/98 zo dňa 24.06.1998 a č. 
T/85/RZL/140/98 zo dňa 07.08.1998 sa menia a v úplnom znení znejú takto:  



"I. 
1.Názov programovej služby: Mestské televízne vysielanie Rožňava (RVTV)  
2.Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 07.08.2009  
3.Časový rozsah vysielania: 4 hodiny týždenne  
4.Územný rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch v 
meste Rožňava  
5.Jazyk vysielania v lokálnom vysielaní : slovenský 69 % , maďarský 31 %  

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 Okresného súdu 
Košice I spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava, vložka číslo: 9255/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 28.05.2001  
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I spoločnosti Mestské 
televízne štúdio s.r.o., Rožňava, vložka číslo: 9255/V, oddiel: Sro, zo dňa 28.05.2001  

III. 
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 03.06.2001:  
a) Programová služba (100%):  
1. Doplnkové vysielanie - max. 40 %  
2. Programy - min. 60 %  
b) Programové typy : (100%):  
1. Spravodajstvo: - 75 %  
2. Publicistika: - 25 %  
     2.a. Politická publicistika - 0 %  
     2.b. Ostatná publicistika - 25 %  
3. Dokumentárne programy - 0 %  
4. Dramatické programy - 0 %  
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0 %  
6. Hudobné programy - 0 %  
7. Vzdelávacie programy - 0 %  
8. Náboženské programy - 0 %  
9. Šport - 0 %  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času : 0 %  
(2)Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom 
záujme: min. 60 %  
(3)Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi : nevzťahuje sa na lokálne vysielanie  
(4)Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
(5)Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na 



lokálne vysielanie  
(6)Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Rožňava  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/47 spoločnosť KID, a.s., Poprad  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/3 ) 
10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc Sk ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 51)  
SK č.492-LO/D-1332/2001 zo dňa 31.05.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/46 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny programovej skladby  
ÚK: KID a.s., Poprad  
Uznesenie č. 01-17/51.887: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
zákon 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom 
konaní č. 492-LO/D-1332/2001 zo dňa 31.05.2001 posúdila oznámenie spoločnosti 
KID, a.s., Poprad o zmene programovej skladby a podielov programových typov 
podľa § 51 ods. 1 a oznámenia podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva 
toto  

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

m e n í 
licenciu č. T/46 na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/46/95 zo dňa 22.09.1995 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. T/46/RZL/156/98 zo dňa 20.11.1998 a č. 
T/46/RZL/217/99 zo dňa 24.08.1999 sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

"I. 
1.Názov programovej služby: Teraz-dnes-tu (skratka TDT)  
2.Doba, na ktorú bola licencia udelená: 12 rokov, platnosť licencie končí dňa 
28.09.2007  
3.Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4.Územný rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch v 
meste Stará Ľubovňa  
5.Jazyk vysielania v lokálnom vysielaní : 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 Okresného súdu 
Prešov spoločnosti KID, a.s., Poprad, vložka číslo: 152/P, oddiel: Sa, zo dňa 
20.03.2001.  
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov spoločnosti KID, a.s., 
Poprad, vložka číslo: 152/P, oddiel: Sa, zo dňa 20.03.2001.  

III. 
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 03.06.2001:  
a) Programová služba (100%):  
1. Doplnkové vysielanie - max. 99 %  
2. Programy - min. 1 %  
b) Programové typy : (100%):  
1. Spravodajstvo: - 50 %  
2. Publicistika: - 50 %  
    2.a. Politická publicistika - 0 %  
    2.b. Ostatná publicistika - 50 %  
3. Dokumentárne programy - 0 %  
4. Dramatické programy - 0 %  
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0 %  
6. Hudobné programy - 0 %  
7. Vzdelávacie programy - 0 %  
8. Náboženské programy - 0 %  
9. Šport - 0 %  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
(2)Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom 
záujme: min. 1 %  
(3)Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi : nevzťahuje sa na lokálne vysielanie  
(4)Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
(5)Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
(6)Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: uvedená v časti IV.  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Rožňava  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/47 spoločnosť KID, a.s., Poprad  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  



b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8 ) 5.000,- 
Sk ( slovom päťtisíc Sk ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 52)  
SK č.430-LO/D-2055/2001 zo dňa 14.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu ponuky programvových služieb  
ÚK: KID a.s., Poprad  
Uznesenie č. 01-17/52.888: 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 oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/47 z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb, doručené Rade dňa 14.08.2001, doplnené dňa 
19.09.2001, účastníka konania:  
KID, a. s,  
Huszova 12,  
058 01 Poprad  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe oznámenia účastníka 
konania doručeného Rade dňa 14.08.2001 doplneného dňa 19.09.2001  

m e n í  
registráciu retransmisie č. TKR/47 

nasledovne :  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/47/95 zo dňa 22.09.1995 v 
znení rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/47/RZL/1998 zo dňa 24.09.2001 sa 
menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa potvrdenia 
Telekomunikačného úradu SR, Odboru štátneho dohľadu Košice, vydaného dňa 
11.09.2001 podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného pre 
TKR v Rožňave, Starej Ľubovni, novej Ľubovni a Dobšinej  
- hlavné stanice :  
Rožňava - Šafárikova 29, číslo registrácie : 900/2001-KE/25  
Dobšiná -Jarkova ul., číslo registrácie : 912/20001-KE/26  
Stará Ľubovňa a obec Nová Ľubovňa - nám. Generála Štefánika 531/6 Stará 
Ľubovňa  
číslo registrácie : PO-1000/01- ŠDR-Fg  
- lokalita štúdia VIO : Stará Ľubovňa  
- doprava modulácie z VIO : koaxiálnym káblom  



2. Územný rozsah retransmisie : Rožňava, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Dobšiná  
3. Počet prípojok:  
Predpokladaný - skutočný  
Rožňava - 4500 - 4180  
Dobšiná- 1000 - 190  
Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa- 3500 - 2200  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1 Rožňava  
a) Televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, MTV 1, Markíza, TV NAŠA, LUNA, VIO, MTV 1, 
MTV 2, TA 3, TV 5, SAT 1, RTL 1, PRO 7, VH 1, DISCOVERY, MTV  
rozšírený súbor : HALLMARK, EUROSPORT, SPEKTRUM, SUPERMAX, 
National Geographic, Prima, ČT 1  
prémiový súbor : HBO  
b) Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST, Rádio OKEY, Rádio REBECA  
4.2 Dobšiná  
a) Televízne programové služby:  
Základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, SAT 1, RTL , PRO 7, Hallmark, 
EUROSPORT, VOX,  
b) Rozhlasové programové služby:  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio OKEY, Rádio 
REBECA  
4.3 Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa  
a) Televízne programové služby:  
Základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, VIVA, LUNA, TV NAŠA, VIO, SAT 1, 
RTL, PRO 7, DISCOVERY, MTV, VH 1, TA 3  
Rozšírený súbor: SPEKTRUM, SUPERMAX, Hallmark, EUROSPORT, National  
Geographic, PRIMA, ČT 1  
Prémiový súbor : HBO  
b) Rozhlasové programové služby :  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Rádio OKEY, Rádio FLASH, 
FUN RÁDIO  
5. Právne skutočnosti spoločnosti :  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní prevádzkovateľa s 
registráciou alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Prešov spoločnosti KID, a.s., Poprad, vložka číslo: 152/P, 
oddiel: Sa, zo dňa 20.03.2001.  
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch prevádzkovateľa s 
registráciou : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 
spoločnosti KID, a.s., Poprad, vložka číslo: 152/P, oddiel: Sa, zo dňa 20.03.2001. "  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č. 13 ods. VI. písm. i) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania  



 
K bodu 53)  
SK č.490-LO/D-2055/2001 zo dňa 14.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 (MMDS) podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KID a.s., Poprad  
Uznesenie č. 01-17/53.889: 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 oznámenie o zmene registrácie retransmisie systémom MMDS č. 
TKR/164 z dôvodu zmeny skladby programových služieb, doručené Rade dňa 
14.08.2001 doplnené dňa 19.09.2001 účastníka konania:  
KID, a. s.  
Huszova 12  
058 01 Poprad  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe oznámenia účastníka 
konania, doručeného Rade dňa 14.08.2001, doplneného dňa 19.09.2001,  

m e n í  
registráciu retransmisie č. TKR/164 

nasledovne :  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/164/99 zo dňa 05.10.1999 sa 
menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačného zariadenia: Podľa licencie na zriaďovanie 
verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie telekomunikačnej služby 
prostredníctvom retransmisie rozhlasových a televíznych programov rádiovým 
distribučným systémom MMDS č. 15872/2000, vydanej Telekomunikačným úradom 
SR dňa 05.04.2001, platnej do 31.12.2007.  
Základné údaje o vysielačoch MMDS:  
1.1 Rožňava:  
a) Umiestnenie : Šafárikova 29, budova MsÚ  
b) Súradnice: 20 E 32 08, 48 N 39 27, 337 mnm  
c) Max. vyžiarený výkon na kanál : 1 W na kanál  
d) Polarizácia : horizontálna  
e) Počet kanálov : 23  
f) Kmitočtové pásmo: 2,520 - 2,690 GHz (23 kanálov po 8 MHz)  
1.2 Stará Ľubovňa  
a) Umiestnenie : generála Štefánika 531/6  
b) Súradnice: 20 E 41 17, 48 N 18 03, 585,8 mnm  
c) Max. vyžiarený výkon na kanál : 1 W na kanál  
d) Polarizácia : horizontálna  
e) Počet kanálov : 23  
f)Kmitočtové pásmo: 2,520 - 2,690 GHz (23 kanálov po 8 MHz)  



2. Územný rozsah retransmisie:  
Oblasť pokrytia :  
2.1. Rožňava a okolie - Brzotín, Jovice, Betliar, Gemerská Hôrka, Rudná  
2.2 Stará Ľubovňa a okolie - Jakubany, Chmelnica, Kamienka, Jarabiná, Hniezdne,  
Litmanova  
3. Ponuka televíznych programových služieb:  
3.1 Rožňava  
Televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, MTV 1, Markíza, TV NAŠA, LUNA, MTV 1, TA 3, 
VIO  
rozšírený súbor: DISCOVERY, National Geographic, HALLMARK, 
EUROSPORT, MTV2, SPEKTRUM, SUPERMAX, TV 5, SAT 1, RTL 1, PRO 7, 
VH 1, MTV,  
prémiový súbor : HBO  
3.2 Stará Ľubovňa  
Televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV NAŠA, TA 3, VIO,  
rozšírený súbor : EUROSPORT, National Geographic, RTL, VH 1, Discovery, 
SPEKTRUM, SUPERMAX, PRO 7, HALLMARK, MTV, VIVA, Prima, ČT 1,  
prémiový súbor : HBO  
4. Počet prípojok plánovaný : 2000  
skutočný : 200  
5. Právne skutočnosti spoločnosti :  
5.1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní prevádzkovateľa 
retransmisie alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Prešov spoločnosti KID, a.s., Poprad, vložka číslo: 152/P, 
oddiel: Sa, zo dňa 20.03.2001.  
5.2 Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch prevádzkovateľa 
retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 
spoločnosti KID, a.s., Poprad, vložka číslo: 152/P, oddiel: Sa, zo dňa 20.03.2001."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky č. 13 ods. VI. písm. i) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.  
 
K bodu 54)  
SK č.367-LO/D-1366/2001 zo dňa 06.06.2001  
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/28 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: Mesto Hlohovec  
Uznesenie č. 01-17/54.890: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán vecne príslušný podľa § 4 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.") v správnom konaní č. 367-LO/O-1366/2001, 
začatom dňa 06.06.2001 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie v káblových 



rozvodoch č. T/28 účastníkovi konania  
mesto Hlohovec  
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. vydáva toto  

r o z h o d n u t i e:  
Rada v správnom konaní č. 367-LO/O-1366/2001, začatom dňa 06.06.2001 vo veci 
odňatia licencie č. T/28 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

o d n í m a  
licenciu na televízne vysielanie č. T/28 vysielateľovi mestu Hlohovec z dôvodu, že 
vysielateľ listom, doručeným Rade dňa 06.06.2001 ( č.p.d. 1366/2001 ), o to požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 55)  
SK č.368-LO/D-1367/2001 zo dňa 06.06.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Hlohovec  
ÚK: Hlohovská televízia s.r.o. Hlohovec  
Uznesenie č. 01-17/55.891: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila žiadosť o licenciu 
na televízne vysielanie, doručenú dňa 06.06.2001, žiadateľa:  
Hlohovská televízia, s.r.o.  
Námestie sv. Michala 3  
920 01 Hlohovec  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 49 zákona č.308/2000 Z.z. na základe žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e  
spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o.  

licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie v káblovom rozvode  
I. 

(1) Názov programovej služby: HCTV  
(2) Doba, na ktorú sa licencia na televízne vysielanie udeľuje: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 149 hodín týždenne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - v meste Hlohovec  
(5) Počet prípojok : 3 900  
(6) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trnava, zoznam výpisov č. KO-4903/2001, oddiel : Sro, vložka číslo : 12882/T, 
vydaného dňa 11.07.2001.  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 



Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, zoznam výpisov č. 
KO-4903/2001, oddiel : Sro, vložka číslo : 12882/T, vydaného dňa 11.07.2001.  

III.  
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 06.06.2001:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : - max. 97 %  
2. Programy : - min. 3 %  
b/ Programové typy: 100 %  
1.Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
     2.1. Politická publicistika: 0 %  
      2.2. Ostatná publicistika: 100 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy :0 %  
6. Hudobné programy : 0 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  
8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
(2) Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom 
záujme: min. 3 %  
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi : podľa § 28 zákona č.308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
(4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Hlohovec  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/11 spoločnosť Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa časti II. písmena da/ položky č. 
13=50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).  



 
K bodu 56)  
SK č.471-LO/D-2027/2001 zo dňa 10.08.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z.z. v meste Spišská 
Nová Ves  
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves  
Uznesenie č. 01-17/56.892: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 
Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o licenciu 
na televízne vysielanie, doručenú dňa 10.08.2001, žiadateľa:  
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  
Zimná 72  
052 01 Spišská Nová Ves  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

u d e ľ u j e  
spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  

licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie a na vysielanie teletextu  
I. 

(1) Názov programovej služby: TV REDUTA  
(2) Doba, na ktorú sa licencia na televízne vysielanie a na vysielanie teletextu 
udeľuje: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - v meste Spišská Nová Ves  
(5) Počet prípojok : predpokladaný : 8 600, skutočný : 8 500  
(6) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Košice I, zoznam výpisov č. V-9452/01, oddiel : Sro, vložka číslo : 2072/V, vydaného 
dňa 02.07.2001.  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zoznam výpisov č. 
V-9452/01, oddiel : Sro, vložka číslo : 2072/V, vydaného dňa 02.07.2001.  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 10.08.2001:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max.- 97,8 %  
2. Programy :min. - 2,2 %  
b/ Programové typy: 100 %  



1.Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
     2.1 Politická publicistika: 0 %  
      2.2 Ostatná publicistika: 100 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy :0 %  
6. Hudobné programy : 0 %  
7. vzdelávacie programy : 0 %  
8. náboženské programy : 0 %  
9. športové programy : 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom 
záujme: 2,2 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi : podľa § 28 zákona č.308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Spišská Nová Ves  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/14 spoločnosť Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., Košice  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
4. Podmienky vysielania teletextu :  
a/ technické zariadenie teletextu - Antik TXT 16C  
b/ typové označenie : TV REDUTA  
c/ charakter vysielania : informačno - komerčný  
d/ rozdelenie stránok :  
Index 100  
aktuálne oznamy 101-109  
mesto SNV 110  
orgány mesta 111-159  
štátna správa 160  
šport 200  
doprava s služby 300  
počasie 360  
voľný čas 400  
kultúra 500  



reklama 600  
inzercia 700  
TV REDUTA 800".  
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 správny poplatok podľa časti II. písmena da/ položky č. 
13=120.000,- Sk (slovom jednostodvadsaťtisíc korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o licenciu).  
 
K bodu 57)  
Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP, s.r.o., Žiar nad Hronom, č. registrácie TKR/78  
Uznesenie č. 01-17/57.893: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 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 § 71 cit. zákona rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP, s.r.o., ul. Dr. 
Jánského 4, 965 01 Žiar nad Hronom.  
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 29.10.2001.  
 
K bodu 58)  
Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: TV Kunová Teplica s.r.o., Kunová Teplica, č. registrácie TKR/159  
Uznesenie č. 01-17/58.894: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 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 § 71 cit. zákona rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti TV Kunová Teplica s.r.o., Obecný úrad, 
049 33 Kunová Teplica.  
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 29.10.2001.  
 
K bodu 59)  
Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec, č. licencie T/127  
Uznesenie č. 01-17/59.895: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 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 § 71 cit. zákona rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o., Duklianskych 
hrdinov 2, 984 01 Lučenec. Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto 
veci na deň 29.10.2001.  
 
K bodu 60)  
Návrh na začastie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda, č. licencie T/108  
Uznesenie č. 01-17/60.896: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 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 § 71 cit. zákona rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti Perfects akciová spoločnosť, Alžbetínske 
námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 29.10.2001.  
 
K bodu 61)  
Návrh na začatie SK vo veci porušenia povinnosti podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: obec Gbelce  
Uznesenie č. 01-17/61.897: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 
73 ods. 2 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.) voči 
prevádzkovateľovi retransmisie obci Gbelce.  
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 29.10.2001.  
 
K bodu 62)  
SK č. 100-LO/D-709/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KATES, káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica  
Uznesenie č. 01-17/62.898: Rada pre vysielanie a retransmisiu ("ďalej len Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 



správnom konaní č. 100-LO/D-709/2001 zo dňa 03.04.2001 posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie retransmisie TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/41 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/41/95 zo dňa 21.06.1994 v znení zmien 
a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia o 
registrácii telekomunikačnej činnosti zo dňa 05.09.2001 podľa podmienok 
všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR, číslo registrácie 493/01-
TN/KDS:  
- hlavná stanica lokalita: Rozkvet 2054  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Považská Bystrica - časti Rozkvet, Hliníky, Jelšové, Lánska  
3. Počet prípojok: 2983  
4. Ponuka programových služieb:  
Televízne programové služby:  
- základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, Luna, TV 
Naša/Global, Spektrum, RTL 2, PRO 7, VIVA, Eurosport, Hallmark, 
Cartoon/TCM, TV 5, CNN, TA 3  
- rozšírený súbor: HBO  
Rozhlasové programové služby:  
- základný súbor: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Fun Radio, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio 
Rebeca  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra spoločnosti KATES Káblové televízne systémy, s.r.o., 
Považská Bystrica, vložka č. 3066/R, zo dňa 30.03.2001."  
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 správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady 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 63)  
Návrh na postup vo veci protestu prokurátora proti rozhodnutiu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. R/37/RZK/319/2000 zo dňa 12.12.2000 o predĺžení licencie spoločnosti 
Radio Nitra, spol. r.o., Nitra  
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra  



Uznesenie č. 01-17/63.899: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách protestu 
prokurátora VI Gd 4055/01-19 zo dňa 10.09.2001 proti rozhodnutiu Rady č. 
R/37/RZL/319/2000 zo dňa 12.12.2000 o predĺžení platnosti licencie vydaného v 
správnom konaní č. 246-LO/D-2366/2000 nevyhovuje.  
 
K bodu 64)  
SK č.103-LO/D-969/2001 zo dňa 23.04.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/80 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: VEGA s.r.o., Prešov  
Uznesenie č. 01-17/64.900: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie o 
zmene licencie č.T/80 na televízne vysielanie, doručené Rade dňa 23.04.2001 vo veci 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov  
Duchnovičovo námestie 1  
080 01 Prešov  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák.č.71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 51 ods. 1 a 3 zákona č.308/2000 Z.z. na základe oznámenia účastníka 
konania  

m e n í 
licenciu č. T/80 na televízne vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/80 zo dňa 06.03.1997, v znení zmien vykonaných 
rozhodnutím č. T/80/RZL/129/98 zo dňa 18.05.1998, č.T/80/RZL/151/98 zo dňa 
20.11.1998 č. T/80/RZL/329/2000 zo dňa 19.12.2000 sa v časti I. za bod 15. vkladá 
nový bod 16. , ktorý znie:  
"16. Právne skutočnosti spoločnosti:  
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Prešov, zoznam výpisov č." 672/01, oddiel: Sro, vložka č. : 2260/P, vydaného dňa 
04.05.2001  
b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, zoznam výpisov č. 
672/01, oddiel: Sro, vložka č.: 2260/P, vydaného dňa 04.05.2001."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13 časť IV. písm. f/2) je 30.000,- Sk (slovom 
tridsaťtisíc korún).  
Kancelária Rady vydá v tejto veci rozhodnutie účastníkovi konania (žiadateľovi o 
zmenu licencie).  
 



K bodu 65)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 461-PgO/O-1560/2001 zo dňa 21.8.2001  
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.)  
Uznesenie č. 01-17/65.901: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 461-PgO/O-1560/2001, Slovenská televízia - 
vysielateľ na základe zákona porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že dňa 22.7.2001 cca o 21.00 hod. na svojom programovom 
okruhu STV 1 odvysielal pred a po programe Úsmev, prosím! reklamu, ktorá 
nebola rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s jej inými zložkami, za čo mu ukladá sankciu podľa § 64 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za porušenie ktorej sa sankcia uložila".  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.  
 
K bodu 66)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 482-PgO/O-1714/2001 zo dňa 18.9.2001  
Správa č.63/01/Tv o monitorovaní programu STV (doplnená)  
(monitorovaný deň: 19.8.2001 odvysielanie programu Život v divočine)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 01-17/66.902: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 482-PgO/O-1714/2001, Slovenská televízia - 
vysielateľ na základe zákona porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že dňa 19.8.2001 o 13.00 hod. na svojom programovom okruhu 
STV 1 odvysielal pred a po programe Život v divočine reklamu, ktorá nebola 
rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby, za čo mu 
ukladá sankciu v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 67 
ods. 5 písm. a) cit. zákona - pokutu vo výške 100 000, - Sk ( slovom stotisíc Sk).  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za porušenie ktorej sa sankcia uložila".  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.  
 



K bodu 67)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 483-PgO/O-1715/2001 zo dňa 18.9.2001  
Správa č.63/01/Tv o monitorovaní programu STV (doplnená)  
(monitorovaný deň: 19.8.2001 odvysielanie programu Život v divočine)  
ÚK: Slovenská televízia Bratislava  
Uznesenie č. 01-17/67.903: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania č. 483-PgO/O-1715/2001, Slovenská televízia - 
vysielateľ na základe zákona porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že dňa 19.8.2001 o 13.00 hod. na svojom programovom okruhu 
STV 1 odvysielal v rámci programu Život v divočine skrytú reklamu spoločnosti 
TOYOTA, za čo mu ukladá sankciu v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 67 ods. 5 písm. a) cit. zákona - pokutu vo výške 100 000 -Sk.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za porušenie ktorej sa sankcia uložila".  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady.  
 
K bodu 68)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.5/Ro/2001 o monitorovaní Slovenského rozhlasu  
Monitorovaný program: Pozor, zákruta!  
(monitorované dni: 9.7.-12.7. a 17.7.2001 o 13.00 hod.)  
Uznesenie č. 01-17/68.904: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g) zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z. ") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z. a po prerokovaní Správy č. 5/R/2001 o monitorovaní vysielania Slovenského 
rozhlasu z dní 9.7.2001,10.7.2001,11.7.2001,12.7.2001,17.7.2001 rozhodla o začatí 
správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych predpisov v programe 
Pozor, zákruta! vysielateľa na základe zákona - Slovenského rozhlasu, Bratislava.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 70)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.64/Tv/2001 o monitorovaní Infokanálu Televízie Dudince  
(monitorované dni: 20.4., 23.4. a 19.5.2001)  
Uznesenie č. 01-17/70.905: 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.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a po prerokovaní Správy č. 64/TV/2001 o monitorovaní televízneho vysielania 
INFOKANAL TELEVÍZIA DUDINCE rozhodla o začatí správneho konania vo veci 
zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. 
z., voči účastníkovi konania - spoločnosti VARES s.r.o., Banská Bystrica, držiteľovi 
licencie na televízne vysielanie č. T/96.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a vyžiada od neho písomné 
stanovisko k zisteným nedostatkom.  
 
Uznesenie č. 01-17/70.906: 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.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a po prerokovaní Správy č. 64/TV/2001 o monitorovaní televízneho vysielania 
INFOKANAL TELEVÍZIA DUDINCE rozhodla o začatí správneho konania vo veci 
zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
voči účastníkovi konania - spoločnosti VARES s.r.o., Banská Bystrica, držiteľovi 
licencie na televízne vysielanie č. T/96.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a vyžiada od neho písomné 
stanovisko k zisteným nedostatkom.  
 
K bodu 71)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.66/01/TV o monitorovaní TV Markíza  
Monitorovaný program: Milionár (monitorovaný deň: 14.9.2001)  
Uznesenie č. 01-17/71.907: 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.") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní a po prerokovaní Správy č. 66/01/TV o monitorovaní TV Markíza z 
18.9.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia 
ustanovení § 39 ods. 4 a § 34 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní TV Markíza 
dňa 14.9.2001 voči vysielateľovi s licenciou č. T/41, Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada od neho písomné stanovisko k 
zisteným nedostatkom.  
 
K bodu 72)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.67/01/TV o monitorovaní TV Markíza  
Monitorovaný program: Motorama (monitorovaný deň: 4.9.2001)  



Uznesenie č. 01-17/72.908: 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. ") v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní a po prerokovaní Správy č. 67/01/TV o monitorovaní TV Markíza z 
25.9.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia 
ustanovení § 34 ods. 1 a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní TV 
Markíza v programe Motorama zo dňa 4.9.2001 voči vysielateľovi s licenciou č. 
T/41, Markíza - Slovakia, s.r.o. Blatné.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada od neho písomné stanovisko k 
zisteným nedostatkom.  
 
K bodu 73)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.65/2001/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
Monitorovaný program: Tango  
(monitorované dni: 15.7.,22.7.,29.7.,19.8.,26.8, 9.9.,16.9.2001)  
Uznesenie č. 01-17/73.909: 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."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a po prerokovaní Správy č. 65/2001/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti 
ustanovenej v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania - 
Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a vyžiada od neho písomné 
stanovisko k zisteným nedostatkom.  
 
Uznesenie č. 01-17/73.910: 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."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. po prerokovaní Správy č. 65/2001/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti 
ustanovenej v § 30 zákona č. 308/2000 Z. z., voči účastníkovi konania - Slovenskej 
televízii - vysielateľovi na základe zákona .  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a vyžiada od neho písomné 
stanovisko k predmetným nedostatkom.  
 
K bodu 74)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  



Správa č.7/2001/RO o monitorovaní KIKS rádia  
(monitorované dni: 18.4.,22.4., 3.6. od. 14.00 do 16.00 hod. a 15.6.2001 od 9.00-12.00 
hod.)  
Držiteľ licencie: Rádio KIKS spol. s r.o. , číslo licencie: R/77  
Uznesenie č. 01-17/74.911: 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."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a po prerokovaní Správy č. 7/2001/RO o monitorovaní Rádia KIKS rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 
16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z., voči účastníkovi konania -spoločnosti Rádio 
KIKS spol. s r.o., držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a vyžiada od neho písomné 
stanovisko k zisteným nedostatkom.  
 
K bodu 75)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.61/2001/TV o monitorovaní TV Luna  
(monitorované dni: 14.8.,18.8. a 20.8.2001)  
Držiteľ licencie: TV Luna s.r.o., Bratislava , číslo licencie: T/15  
Uznesenie č. 01-17/75.912: 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.61/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice LUNA 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/15 TV 
LUNA, spol. s.r.o., z dní 14.8, 18.8. a 20.8.2001 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.  
 
K bodu 76)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.60/2001/TV o monitorovaní Televízie Nové Mesto Bratislava  
(monitorované dni: 20.,21. a 23.8.2001)  
Uznesenie č. 01-17/76.913: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii") po prerokovaní 
Správy č. 60/2001/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 20., 21. a 23.8.2001 
vysielateľa s licenciou č.T/74 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie.  
 
K bodu 77)  
Problematika úpravy volebnej kampane (§27 zákona č. 303/2001 Z.z.) pri voľbách do 
orgánov samosprávnych krajov  



Uznesenie č. 01-17/77.914: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") je 
podľa § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. orgánom príslušným na dohľad 
nad dodržiavaním povinností podľa osobitného predpisu - zákona č. 303/2001 Z.z., v 
časti týkajúcej sa povinností vysielateľov podľa § 27 cit. zákona. Rada poveruje 
Kanceláriu Rady prípravou metodického materiálu - usmernenia k správaniu sa 
vysielateľov počas volebnej kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávnych krajov. Kancelária Rady súčasne predloží na budúce zasadanie 
Rady organizačno-technické zabezpečenie monitoringu volebnej kampane, 
moratória a volieb podľa zákona 303/2001 Z.z.  
 
K bodu 78)  
Návrh na ZSC Rádiomomunikácie 2001 (31.10-02.11.2001, Pardubice, ČR)  
Uznesenie č. 01-17/78.915: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje účasť Ing. 
Kubiňáka, vedúceho technického odboru Kancelárie Rady a Mgr. Igora Chovana, 
pracovníka licenčného odboru Kancelárie Rady na podujatí "Radiokomunikace 
2001" v dňoch 31.10 - 2. 11. 2001 v Pardubiciach.  
 
K bodu 79)  
Správa o poskytovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za obdobie od 01.01. do 
30.09.2001  
Uznesenie č. 01-17/79.916: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
správu "Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií 
v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu za obdobie 1. 1. - 30.9. 2001".  
 
K bodu 80)  
Návrh na rozpočtové opatrenie k rozpočtu Rady na rok 2001  
Uznesenie č. 01-17/80.917: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený 
návrh na žiadosť o povolenie prekročenia limitu výdavkov na rok 2001 v celkovej 
výške 490.000,-Sk . Kancelária Rady požiada MF SR o udelenie výnimky z § 3 
Nariadenia Vlády SR č. 234/1994 Z.z. a o povolenie limitu výdavkov.  
 
K bodu 81)  
Rôzne  
· Informácia o účasti členov Rady na zasadnutí za mesiac september 2001  
Uznesenie č. 01-17/81.918: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci september 2001 a v zmysle čl. 8 
bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o 
vyplatení odmeny za mesiac september v plnej výške všetkým členom Rady.  
· Žiadosť spoločnosti Media Fair s.r.o., Bratislava o nahliadnutie do spisu SK č. 265-
LO/D-2711/1999 (ÚK: Radio a.s., Bratislava)  
Uznesenie č. 01-17/81.919: Rada pre vysielanie a retransmisiu povoľuje spoločnosti 
Media Fair s.r.o., Bratislava nazrieť do spisu SK č. 265-LO/D-2711/00. Predseda 
Rady zašle žiadateľovi vyrozumenie a určí deň a hodinu možného nazretia do spisu.  
 
Peter Kováč  



predseda Rady  
pre vysielanie a retransmisiu 
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