
Zápisnica č. 19/2001 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
ktoré sa konalo dňa 30.10.2001 o 9,00 hod. v sídle Rady  

 
Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Peter Škultéty  
 
Program:  
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. Návrh na doplnenie Prílohy č. 1 k Nariadeniu rady č. 2/2001 na vykonanie zákona č. 
468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
3. SK č.494-LO/O-1897/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z  
ÚK: ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom  
ÚP:11,00 hod. dňa 29.10.2001  
4. SK č.513-LO/O-1900/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z  
ÚK:TV Kunová Teplica s.r.o., Kunová Teplica  
ÚP:11,20 hod. dňa 29.10.2001  
5. SK č.514-LO/O-1899/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z  
ÚK:KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec  
ÚP:11,40 hod. dňa 29.10.2001  
6. SK č.530-LO/O-1945/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z, návrh 
na uloženie pokuty podľa § 67 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Gbelce  
ÚP:12,20 hod. dňa 29.10.2001  
7. SK č.530-LO/O-1945/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci oznámenia o zániku licencie na televízne vysielanie č. T/24  
ÚK: Obec Gbelce  
8. SK č.438-LO/D-1992/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Ihľany  
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany  
ÚP:12,40 hod. dňa 29.10.2001  
9. SK č.534-LO/D-2724/2001 zo dňa 17.10.2001  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v meste Levice  
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice  
ÚP: 13,00 hod. dňa 29.10.2001  
10. SK č. 501-LO/D-2501/2001 zo dňa 01.08.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/76 z dôvodu zmeny programovej skladby a programových 



typov vysielania  
ÚK:RÁDIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra  
ÚP: 10,00 hod. dňa 30.10.2001  
11. SK č. 526-LO/D-2663/2001 zo dňa 10.10.2001  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov  
ÚK:RÁDIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  
12. SK č. 533-LO/D-2579/2001 zo dňa 03.10.2001  
vo veci zmeny predĺženia platnosti licencie č. R/54 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:PKA s.r.o., Prešov  
ÚP: 10,30 hod. dňa 30.10.2001  
13. SK č. 190-LO/D-741/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/104 z dôvodu zmeny územného rozsahu a 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:KABSEN s.r.o., Senica  
14. SK č.55-LO/D-561/2001 zo dňa 22.03.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce  
15. SK č.523-LO/D-2683/2001 zo dňa 12.10.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/148 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina  
16. SK č.79-LO/D-674/2001 zo dňa 02.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/141 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:BYTERM spol. s r.o., Vranov nad Topľou  
17. SK č- 202-LO/D-1108/2001 zo dňa 10.05.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/86 z dôvodu zmeny územného rozsahu a 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:VTR - Komunikačné systémy, s.r.o., Bratislava  
18. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov, licencia č. T/92  
19. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, licencia č. T/71  
20. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Ing. Jozef Herceg, Ratkovce, Žlkovce, licencia č. TKR/168  
21. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Ing. Miroslav Švajdlenka, Plavecký Štvrtok, licencia č. TKR/128  
22. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo, Žilina, registrácia č. TKR/88  



23. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves, registrácia č. TKR/124  
24. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov, registrácia č. TKR/91  
25. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z  
ÚK: RADIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, licencia č. R/68  
26a) SK č.525-LO/D-2684/2001 zo dňa 12.10.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/147 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica  
26b) SK č.524LO/D-2684/2001 zo dňa 12.10.2001  
vo veci odňatia licencie č. T/114 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica  
27. SK č.498-LO/D-2448/2001 zo dňa 19.09.2001  
vo veci registrácie retransmisie v meste Trenčianske Teplice  
ÚK:DTR, s.r.o., Trenčianske Teplice  
28. Návrh na začatie SK vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia (§ 67 ods. 9 
zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: mesto Sečovce  
29. SK č.400-LO/D-1410/2001 zo dňa 08.06.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/78 - podľa § 51 ods. 1 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z. - zmena právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Radio Free Europe/ Radio Liberty, Washington  
30. SK č.503-LO/D-2518/2001 zo dňa 26.09.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/52 - podľa § 51 ods. 1 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z. - zmena názvu programovej služby  
ÚK:AUDIO VIDEO TRANSFER v.o.s., Prievidza  
31. SK č. 421-LO/D-1819/2001 zo dňa 20.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/129 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: Antény - VF rozvody s.r.o., Bojnice  
32. SK č. 515-LO/O-1898/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2) zákona č. 308/2000 Z.z - návrh 
na zastavenie konania  
ÚK:P e r f e c t s akciová spoločnosť Dunajská streda  
33. SK č. 537-LO/D-2704/2001 zo dňa 15.10.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:WA Slovakia a.s., Bratislava  
34. SK č. 97-LO/D-692/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/132 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, územného rozsahu a ponuky 
programových služieb  



ÚK: Progres - telekomunikačné služby s.r.o., Bratislava  
35a) 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 podielov programových typov  
ÚK:KID a.s., Poprad  
35b) SK č. 542-LO/D-2712/2001 zo dňa 16.10.2001  
vo veci udelenia licencie na vysielanie teletextu na 3 vysielacom televíznom okruhu  
ÚK:KID a.s., Poprad  
36. SK č. 540-LO/D-2775/2001 zo dňa 23.10.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/99 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:SBD Lučenec  
37a) SK č. 538-LO/D-2665/2001 zo dňa 11.10.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/15 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:TV LUNA spol. s r.o., Bratislava  
37b) Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. T/15 podľa § 54 ods. 2) písm. a) a d) 
zákona č. 308/2001 Z.z.  
ÚK:TV LUNA s.r.o., Bratislava  
38. SK č. 541-LO/D-2717/2001 zo dňa 16.10.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/88 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie 
o vysielanie v meste Bratislava, zmena právnych skutočností  
ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava  
39. SK č. 539-LO/D-2716/2001 zo dňa 16.10.2001  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov  
ÚK: Kabel Media s.r.o., Bratislava  
40. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 8/2001/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM  
(monitorované dni: 31.08., 7.9., 14.9., 21.9.2001)  
Držiteľ licencie: Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra, číslo licencie: R/37  
41. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 68/2001/Tv o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Môj dom, môj hrad zo dňa 14.9.2001 od 14.00 hod.)  
Vysielateľ: STV, Bratislava  
42. Kontrolný monitoring  
Správa o monitorovaní TV Markíza so zameraním na prezentáciu politických strán vo 
vysielaní (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 15.8.-31.8.2001)  
Vysielateľ: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41  
43. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 70/01/TV/o monitorovaní TV Markíza  
(monitorovaný program: Krimi SK)  
(monitorovaný deň: 12.10.2001)  



Číslo licencie: T/ 41  
Vysielateľ: Markíza - Slovakia, s.r.o., Blatné  
44. Šetrenie sťažností  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č.2708/92-01 na vysielanie Rádia OKEY  
(monitorované dni: 3.8. a 4.8.2001)  
Vysielateľ: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  
45. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažností č.1759/74/2001 a 2460/2001 na vysielanie KIKS rádia 
(monitorované dni: 10.7. a 23.8.2001)  
Vysielateľ: KIKS, s.r.o., Michalovce  
46. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.09.2001  
47. Správa zo ZPC - 14.zasadnutie EPRA Malta 26.-29.september 2001  
48. Návrh na ZPC - Seminár ARTICLE XIX, - Globálna kampaň za slobodu 
vyjadrovania /Menšiny a médiá/ Budapešť, Maďarsko, 5. - 9. decembra 2001, Účastník: 
Mgr.Radoslav KUTAŠ (PgO)  
49. Návrh na ZPC: Internet, medzinárodné a európske právo, 19.-20.novembra 2001 
Paríž, Francúzsko. Účastník : Mgr. Igor Chovan (LO)  
50. Informácia o pripravovanom vytvorení programovej siete medzi Slovenským 
rozhlasom a BBC Londýn podľa § 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z.  
51. R ô z n e  
 
K bodu 2)  
Návrh na doplnenie Prílohy č. 1 k Nariadeniu rady č. 2/2001 na vykonanie zákona č. 
468/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov.  
Uznesenie č. 01-19/2.936: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje s účinnosťou 
od 30.10.2001 upravené znenie Prílohy č. 1 k Nariadeniu č. 2/2001 na vykonanie 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. Kancelária Rady zabezpečí vydanie 
predmetného nariadenia Rady.  
 
K bodu 3)  
SK č.494-LO/O-1897/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z  
ÚK: ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP s.r.o., Žiar nad Hronom  
Uznesenie č. 01-19/3.937: 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, že 
účastník správneho konania č. 494-LO/O-1897/2001, držiteľ licencie č. TKR/78, 
spoločnosť ŠPORTOVÝ KLUB ZSNP, s.r.o., ul. Dr. Jánského 4, 965 01 Žiar nad 
Hronom (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. tým, že aj napriek písomnému upozorneniu nepredložil Rade doklady 
uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia 



§ 64 ods. 1 písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 100.000,- Sk ( slovom stotisíc Sk) 
stanovenej podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 4)  
SK č.513-LO/O-1900/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z  
ÚK:TV Kunová Teplica s.r.o., Kunová Teplica  
Uznesenie č. 01-19/4.938: 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, že 
účastník správneho konania č. 513-LO/O-1900/2001, držiteľ licencie č. TKR/159, 
spoločnosť TV Kunová Teplica s.r.o., Obecný úrad, 049 33 Kunová Teplica (ďalej 
len "účastník konania") porušil ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že aj napriek písomnému upozorneniu nepredložil Rade doklady uvedené v § 
57 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 
písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 5 000,- Sk (slovom päťtisíc Sk ) stanovenej 
podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 5)  
SK č.514-LO/O-1899/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z  
ÚK:KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec  
Uznesenie č. 01-19/5.939: 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, že 
účastník správneho konania č. 514-LO/O-1899/2001, držiteľ licencie č. T/127, 
spoločnosť KABEL TELEKOM, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2, 984 01 Lučenec 
(ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. tým, že aj napriek písomnému upozorneniu nepredložil Rade doklady uvedené v § 
46 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 
písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 100.000,- Sk ( slovom stotisíc Sk) stanovenej 
podľa § 67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 6)  
SK č.530-LO/O-1945/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z, návrh 
na uloženie pokuty podľa § 67 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Gbelce  
Uznesenie č. 01-19/6.940: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. 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, že prevádzkovateľ retransmisie s registráciou č. TKR/20 obec 
Gbelce (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 § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
poukazom na § 73 ods. 2 tretia veta zákona č. 308/2000 Z. z.. pokutu vo výške 
10.000,- Sk (slovom desaťtisíc Sk).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 7)  
SK č.530-LO/O-1945/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci oznámenia o zániku licencie na televízne vysielanie č. T/24  
ÚK: Obec Gbelce  
Uznesenie č. 01-19/7.941: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b) a 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.") berie na vedomie zánik 
licencie na televízne vysielanie č. T/24 držiteľa licencie Obec Gbelce podľa § 72 ods. 
4 zákona č. 308/2000 Z.z. a žiada Obec Gbelce, aby okamžite ukončila vysielanie 
svojej programovej služby, inak jej bude uložená sankcia podľa § 64 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví v tejto veci písomné 
oznámenie, ktoré zašle obci Gbelce.  
 
K bodu 8)  
SK č.438-LO/D-1992/2001 zo dňa 08.08.2001  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Ihľany  
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany  
Uznesenie č. 01-19/8.942: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z." ) 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o licenciu na 
lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch doručenú dňa 08.08.2001, 
žiadateľa:  
Juraj Tomeček  
Ihľany č. 204  
059 94 Ihľany  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

u d e ľ u j e  
Jurajovi Tomečkovi, bytom Ihľany č. 204  

licenciu č. T/... na lokálne televízne vysielanie 



v káblových rozvodoch v obci Ihľany na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok:  

I. 
(1) Názov programovej služby: Obecné vysielanie  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 2 hod. mesačne, vždy v prvú nedeľu v mesiaci v čase 
od 14,30 do 16,30 hod.  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - kataster obce Ihľany  
(5) Počet prípojok 173  
(6) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :Juraj Tomeček, bytom: 059 94 Ihľany č. 204, okres 
Kežmarok.  

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: max. 20 %  
2. Programy: min. 80 %  
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 vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 80 %  
(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 obci Ihľany  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/154 Juraj Tomeček, bytom Ihľany č. 204  



3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) nosiče CD vo formáte MPEG-3  
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 pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 10.000,- 
Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 9)  
SK č.534-LO/D-2724/2001 zo dňa 17.10.2001  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v meste Levice  
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice  
Uznesenie č. 01-19/9.943: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie, doručenú dňa 17.10.2001 
účastníka konania:  
Levická televízna spoločnosť s.r.o.  
Námestie hrdinov č. 1  
934 01 Levice  
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 ods. 1 zák. č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania  

u d e ľ u j e spoločnosti Levická televízna spoločnosť s.r.o.  
licenciu č. T/... na lokálne televízne vysielanie  

v meste Levice na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, za týchto podmienok:  

I. 
(1) Názov programovej služby: infoKanál Levice  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, v meste Levice  
(5) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa Notárskej zápisnice zo dňa 27.06.2001, N 140/2001, Nz 
136/2001  
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Notárskej zápisnice zo dňa 27.06.2001, N 140/2001, Nz 136/2001;  



III. 
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 17.10.2001, uvedenej v žiadosti o udelenie licencie:  
1.1 Programová služba (100 %)  
    Doplnkové vysielanie - max. 97 %  
    Programy - min. 3 %  
1.2 Programy (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.Zábavné a hudobno - zábavné programy - 0 %  
6.Hudobné programy - 0 %  
7.Vzdelávacie programy - 0 %  
8.Náboženské programy - 0 %  
9.Šport - 0 %  
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 3 %  
(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 vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti (§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.): podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 
Z.z. sa povinnosť nevzťahuje na lokálne vysielanie  
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej 
služby teletextu - 100 Hlavná stránka, 101 Index (obsah), 110 Oznamy, 200 Šport, 
300 Program infokanálu, 400 Kultúra, 500 Voľný čas, 600 Samospráva, 700 
Kontakty, 800 Technické informácie  
(7) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania 
Rade:  
a/ videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej 
úrovni alebo  
b/ nosiče CD vo formáte MPGE-3.  

IV. 
4.1 Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov 
spoločnosti Kabel Tel s.r.o., Bratislava v meste Levice.  
4.2 Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/139 spoločnosť Kabel Tel s.r.o., Bratislava.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o 
udelení licencie.  



Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č. 13 písm. d) je =120.000,- Sk (jednostodvadsaťtisíc 
korún).  
 
K bodu 10)  
SK č. 501-LO/D-2501/2001 zo dňa 01.08.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/76 z dôvodu zmeny programovej skladby a programových 
typov vysielania  
ÚK:RÁDIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  
ÚK: N-RADIO s.r.o., Nitra  
Uznesenie č. 01-19/10.944: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 501-LO/D-2501/2001 zo dňa 01.08.2001 posúdila oznámenie o 
zmene licencie R/76 na rozhlasové vysielanie z dôvodu preberania časti programovej 
služby iného vysielateľa podľa § 51 ods. 3 zákona 308/2000 Z.z. a vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť o zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie R/76  

zamieta. 
Vysielateľ s licenciou na rozhlasové vysielanie je povinný do 30 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia obnoviť vysielanie podľa programovej štruktúry 
doručenej Rade dňa 08.03.2000 (č.p.d. 555/2000). Ak vysielateľ neuskutoční 
nápravu v stanovenom termíne, Rada licenciu odníme.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 11)  
SK č. 526-LO/D-2663/2001 zo dňa 10.10.2001  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov  
ÚK:RÁDIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  
Uznesenie č. 01-19/11.945: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so 
zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o udelenie súhlasu na 
prevod obchodných podielov na základnom imaní spoločnosti, doručenú Rade dňa 
26.07.2001 držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/76:  
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.  
Rekreačná 1  
972 01 Bojnice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
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, na základe 
žiadosti účastníka konania  



udeľuje predchádzajúci súhlas 
s prevodom 75% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/76 spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice na 
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci, Nitra tak, že ďalším spoločníkom s účasťou 
25% na základnom imaní zostane doterajší spoločník Štefan Kurušta.  
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie 
rozhodnutia.  
 
K bodu 12)  
SK č. 533-LO/D-2579/2001 zo dňa 03.10.2001  
vo veci predĺženia platnosti licencie č. R/54 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: PKA s.r.o., Prešov  
Uznesenie č. 01-19/12.946: 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 žiadosť doručenú Rade dňa 03.10.2001 vo veci predĺženia platnosti licencie 
na rozhlasové vysielanie č. R/54 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., účastníka 
konania - spoločnosti  
Prešovská kultúrna agentúra, s. r. o.  
Moyzesova 45  
080 01 Prešov  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje platnosť licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/54 a podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
licenciu č. R/54 v znení rozhodnutia č. R/54/97 zo dňa 06.03.1997 na rozhlasové 
vysielanie nasledovne:  
V čl. I sa bod 2 mení a znie:  
"2) Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, platnosť 
licencie končí dňom 15.04.2003. Licencia sa predlžuje podľa § 52 ods. 2 zák. č. 
308/2000 Z. z. o ďalších osem rokov."  
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky č.13 písm. ad ) 
je držiteľ licencie povinný uhradiť pri predĺžení licencie správny poplatok vo výške 
1.500.000,-Sk (slovom jedenmiliónpäťstotisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 13)  
SK č. 190-LO/D-741/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/104 z dôvodu zmeny územného rozsahu a 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:KABSEN s.r.o., Senica  
Uznesenie č. 01-19/13.947: 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. 190- LO/D -741/2001 zo dňa 03.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznámenie o zmene registrácie v zmysle zníženia územného 
rozsahu prevádzkovania televíznych a rozhlasových programových služieb a zmeny 
ponuky programových služieb spoločnosťou KABSEN s.r.o., Štefánikova1408/56, 
Senica 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/104 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. KABSEN s.r.o., Štefánikova 1408/56, 
Senica, z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny programových služieb 
retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/104/97 zo dňa 03.12.1997 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č TKR/104/RZL/175/99 z dňa 25.03.1999, rozhodnutím č. 
TKR/104/RZL/220/99 zo dňa 08.06.1999 a rozhodnutím č. TKR/104/RZL/275/2000 
zo dňa 23.05.2000 sa vypúšťa časť I. a II., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o 
registrácii v úplnom znení znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚ SR :  
1.1 R.č. 210-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, Trávniky I. vydané OTÚ 
Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, Záhradná 2002/11  
Lokalita: Skalica, sídl. Trávniky I.  
1.2. R.č.211-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, L. Svobodu, vydané OTÚ 
Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, L. Svobodu 1223/27  
Lokalita: Skalica, sídl. L. Svobodu  
1.3 R.č.208-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, sídl. SNP vydané OTÚ 
Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, sídl. SNP 1452/15  
Lokalita: Skalica, sídl. SNP  
1.4 R.č.207-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, sídl. Pod Hájkom 1, vydané 
OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, sídl. Pod Hájkom 1147/7  
Lokalita: Skalica, sídl. Pod Hájkom 1  
1.5 R.č.206-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, sídl. Pod Hájkom 2, vydané 
OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, Vajanského 1439/4  
Lokalita: Skalica, sídl. Pod Hájkom 2  
1.6 R.č.209-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, ul. Mazúrova - Mallyho, 
vydané OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, Mallyho 1165/5  
Lokalita: Skalica, Mazúrova - Mallyho  



1.7 R.č.205-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, ul. Koreszkova, vydané OTÚ 
Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, ul. Koreszkova 1154/18  
Lokalita: Skalica, ul. Koreszkova  
1.8 R.č.52 - BA-P/1994 zo dňa 01.06.1994 pre TKR Skalica, sídl. Trávniky II., 
vydané OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, ul. Trávniky II. Objekt 7 A  
Lokalita: Skalica, ul. Trávniky II.  
1.9 R.č. 190-TT-P zo dňa 10.12.1998 pre TKR Skalica, ul. Dr. Clementisa I. , vydané 
OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, ul. Dr. Clementisa 1176  
Lokalita: Skalica, ul. Dr. Clementisa I.  
1.10 R.č.205-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, Dr. Clementisa II., vydané 
OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, ul. Dr. Clementisa 1177  
Lokalita: Skalica, ul. Dr. Clementisa II.  
1.11 R.č.204-TT-P zo dňa 24.05.1999 pre TKR Skalica, ul. Mallyho - Školská, 
vydané OTÚ Trnava  
Hlavná stanica: Skalica, Mallyho 1084/18  
Lokalita: Skalica, ul. Mallyho - Školská  
1.12 R.č.258 - BA-Z zo dňa 15.11.1999 na zriadenie TKR v Rohožníku, vydané OTÚ 
Bratislava  
Hlavná stanica: Rohožník, blok 394  
Lokalita: Rohožník, Byty OSB  
2. Územný rozsah retransmisie: Skalica, Rohožník  
3. Počet prípojok:  
Skalica: 3 164  
Rohožník: 352  
s p o l u : 3 516  
4. Ponuka programových služieb :  
4.1 televízne programové služby: TKR Rohožník  
základný súbor: ORF 1, Nova, ORF 2, ČT 1, STV 1, STV 2, Markíza, ČT 2, Prima, 
Luna, 3 SAT, RTL, SAT 1, PRO 7, VIVA, RTL 2  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, FUN Radio, Rádio Okey  
4.2 televízne programové služby: TKR Skalica, ul. L. Svobodu, Trávniky I., 
Clementisa II.  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, Nova, 
Prima, SAT 1, PRO 7, VIVA, RTL 2  
rozšírený súbor: -  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/33, držiteľom licencie je Videoštudio RIS, spol. s r.o., Senica)  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, FUN Radio, Rádio Okey, Rádio Adut  
4.3 televízne programové služby: TKR Skalica, sídl. SNP  



základný súbor: STV 1, STV 2, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, SAT 1, 
PRO 7, VIVA, RTL 2  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rock FM; 
Rádio TWIST, FUN Radio, Rádio Okey, Rádio Adut  
4.4 televízne programové služby: TKR Skalica, sídl.: Pod Hájkom I., Pod Hájkom 
II., ul.: Mazúrova, Koreszkova, Mallyho-Školská, Clementisa I., Trávniky  
základný súbor: STV 1, STV 2, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, Nova, Prima, 
MARKÍZA, RTL 2, SAT 1, PRO 7, VIVA  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rock FM; 
Rádio TWIST, FUN Radio, Rádio Okey, Rádio Adut  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti 
KABSEN s.r.o., Štefánikova 1408/56, Senica, vložka číslo: 2104/T, zo dňa 
03.04.2001."  
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/3,4 ) = 
5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 14)  
SK č.55-LO/D-561/2001 zo dňa 22.03.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce  
Uznesenie č. 01-19/14.948: 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/152 z dôvodu 
zmeny programovej ponuky doručené Rade dňa 22.03.2001 v znení neskorších 
doplnkov podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania:  
CATV TEKOV, s.r.o.  
Hviezdoslavova 86  
953 01 Zlaté Moravce  
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 22.03.2001,  

m e n í  
registráciu retransmisie č. TKR/152 

nasledovne :  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/152/99 zo dňa 09.08.1999 sa 



menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa Rozhodnutia o 
predbežných podmienkach č. 11996/REG/2000 vydaného Telekomunikačným 
úradom SR Bratislava dňa 06.12.2000.  
hlavná stanica : Zlaté Moravce, Hviezdoslavova č. 34  
lokalita TKR : Zlaté Moravce  
2. Územný rozsah vysielania: mesto Zlaté Moravce  
3. Predpokladaný počet prípojok: : 2700  
Skutočný počet prípojok : 1714  
4. Ponuka programových služieb:  
a) televízne programové služby  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV NAŠA/Global, TV 5, RTL, DW, TA 3, 
( INFO - rezerva )  
rozšírený súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV NAŠA/Global, TV 5, RTL, DW, TA 3, 
DUNA TV, RAI UNO, Hallmark Chanel, ČT 1, ČT 2, Eurosport, Cartoon 
Network/TCM, Super RTL, VIVA, VIVA 2, RTL 2, VOX, PRO 7, PRIMA, 
SPEKTRUM, LUNA, PRIVATE BLUE  
b) rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; Fun Radio, 
Rádio Východ, Rádio Kiks, Rádio Lumen  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Nitra dňa 03.10.2001, zoznam výpisov KB 7670/01, Oddiel : Sro, vložka č. 
10602/N."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky č. 13 ods. VI. písm. i/3) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii 
retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.  
 
K bodu 15)  
SK č.523-LO/D-2683/2001 zo dňa 12.10.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/148 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina  
Uznesenie č. 01-19/15.949: 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. 523- LO/D - 2683/2001 zo dňa 12.10.2001 posúdila oznam o 
zmene údajov - zmene ponuky televíznych a rozhlasových programových služieb 
doručený spoločnosťou TES SLOVAKIA, Kragujevská 4, Žilina, 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/148 na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie, spol. TES-SLOVAKIA, s.r.o. Žilina, z 



dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/148 zo dňa 22.07.1999 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 
:  
č. S-1917/97-17P/97 zo dňa 29.07.1997  
Hlavná stanica: Rudina, budova Obecného úradu  
Lokalita: obec Rudina  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Rudina  
3. Počet prípojok:  
predpokladaný - 350  
skutočný - 320  
4. Ponuka programových služieb : TKR Rudina  
a) televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, Nova, TV NAŠA/Global, TA 3  
rozšírený súbor: -  
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; Rádio Žilina, Rádio Rebeca, Rádio Expres  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra o súdu 
Žilina, spoločnosti TES - SLOVAKIA, s.r.o., Žilina, zo dňa 11.10.2001, zoznam 
výpisov č. 8935/01, vložka číslo: 1983/L."  
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).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 16)  
SK č.79-LO/D-674/2001 zo dňa 02.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/141 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:BYTERM spol. s r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 01-19/16.950: 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. 79-LO/D-674/2001 zo dňa 02.04.2001 v znení neskorších 
doplnkov posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 3 o zmene údajov - zmene ponuky 
televíznych a rozhlasových programových služieb účastníka konania - BYTERM 
s.r.o., Sídlisko I, 1008, Vranov nad Topľou 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. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

m e n í 



registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/141, na retransmisiu programových 
služieb prevádzkovateľa retransmisie: BYTERM s.r.o., Sídlisko I 1008, Vranov nad 
Topľou, z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/141 zo dňa 26.03.1999 sa vypúšťa 
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení 
znie:  
"1.Š pecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚ SR :  
Potvrdenie o registrácii telekomunikačnej činnosti:  
1. 1č. registrácie: PO-755/01-ŠDR - Fg, zo dňa 12.07.2001 vydanej OŠD Prešov  
Hlavná stanica : Vranov nad Topľou, sídl. Juh č. 1049/B 3  
Lokalita: Vranov nad Topľou  
1. 2 č. registrácie: PO-753/01-ŠDR - Fg, zo dňa 12.07.2001 vydanej OŠD Prešov  
Hlavná stanica : Vranov nad Topľou, sídl. Mlynská č. 1334/H 2  
Lokalita: Vranov nad Topľou  
2. Územný rozsah retransmisie: Vranov nad Topľou, sídl. Mlynská a sídl. Juh  
3. Počet prípojok:  
sídl. Mlynská - 547  
sídl. Juh - 454  
Spolu: - 1001  
4. Ponuka programových služieb: sídl. Mlynská a sídl. Juh  
a) televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV NAŠA/Global, LUNA, RTL 2, PRO 7, 
RTL  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TV NAŠA/Global, LUNA, RTL 2, PRO 7, 
RTL ARD, ZDF, MUSIC TV GER., KABEL 1, KINDER KANAL, ONYX, SAT 1, 
VOX, 3 SAT, ČT 1, ČT 2, TA 3  
b) rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; FUN RADIO, Rádio Východ, Rádio Rebeca  
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra: BYTERM 
s.r.o., Sídlisko I 1008, Vranov nad Topľou, vložka číslo: 989/P zo dňa 27.03.2001."  
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 slovenských korún).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 17)  
SK č- 202-LO/D-1108/2001 zo dňa 10.05.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/86 z dôvodu zmeny územného rozsahu a 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK:VTR - Komunikačné systémy, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/17.951: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. 
zákona posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/86 z dôvodu 



rozšírenia územného rozsahu retransmisie doručenú Rade dňa 10.05.2001 a 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb doručené Rade dňa 02.07.2001, účastníka konania:  
VTR- Komunikačné systémy, spol. s r.o.,  
Pri Dynamitke - pozor zmenili adresu  
831 03 Bratislava  
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 žiadosti účastníka 
konania, doručenej Rade dňa 10.05.2001 a oznámenia, doručeného Rade dňa 
02.07.2001,  

m e n í  
registráciu retransmisie č. TKR/86 

nasledovne :  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/86/96 zo dňa 11.10.1996 sa 
menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:  

"I. 
Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : Podľa Rozhodnutia o 
predbežných podmienkach 10267/REG/2000, vydaných telekomunikačným úradom 
SR dňa 06.12.2000.  
1.  
Lokalita TKR : obec Dolné Orešany  
Hlavná stanica: unimobunka na kraji obce  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 300  
skutočný: 172  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
1.1. televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, NOVA, ČT 1, ČT 2, 
PRIMA, RTL, TA 3, SAT 1, VIVA , PRO 7, RTL , VOX  
1.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
2.  
Lokalita TKR : obec Horné Orešany  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 300  
skutočný: 145  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  



Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
2.1. televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, SAT 
1, VIVA , RTL, PRO 7  
2.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
3.  
Lokalita TKR : obec Suchá nad Parnou  
Hlavná stanica: bytovka obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 300  
skutočný: 73  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
3.1. televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 2, ČT 1, NOVA, 
VIVA, RTL, PRO 7  
3.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
4.  
Lokalita TKR : obec Dolné Lovčice  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 200  
skutočný: 183  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
4.1. televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, ORF 2, ČT 1, 
ČT 2, NOVA, VIVA 1, RTL 2, PRO 7, SAT 1, TV NAŠA, TA 3, PRIMA  
4.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
5.  
Lokalita TKR : obec Ružindol  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 400  
skutočný: 244  



Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
5.1. televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, 
VIVA 1, RTL, RTL 2, PRO 7, SAT 1, TA 3, PRIMA  
5.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
6.  
Lokalita TKR : obec Nový Tekov  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 250  
skutočný: 188  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
 
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
6.1. televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, MTV 1, DUNA 
TV, VIVA , RTL, PRO 7, SAT 1, TA 3, PRIMA  
6.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
7.  
Lokalita TKR : obec Zeleneč  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 500  
skutočný: 223  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
7.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 
2, VIVA , VIVA 2, PRO 7, SAT 1, TA 3, PRIMA, NOVA  
7.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
8.  
Lokalita TKR : obec Smrdáky  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  



Počet prípojok:  
predpokladaný: 180  
skutočný: 137  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
8.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 
2, VIVA 1, VIVA 2, PRO 7, RTL, RTL 2, TA 3, PRIMA, NOVA  
8.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
9.  
Lokalita TKR : obec Miloslavov  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 250  
skutočný: 145  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
9.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 
2, MTV 1,VIVA, SAT 1, PRO 7, RTL, , PRIMA, NOVA, TA 3  
9.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, 
Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City rádio B 
1, Rádio EXPRES  
10.  
Lokalita TKR : obec Borinka  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 250  
skutočný: 110  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
10.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ORF 1, ORF 2, 
VIVA, RTL, RTL 2, TA 3, PRIMA, NOVA  
10.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
11.  
Lokalita TKR : obec Zvončín  



Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 220  
skutočný: 31  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
11.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, SAT 1, 
VIVA 1, NOVA, PRO 7  
11.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
12.  
Lokalita TKR : obec Hrnčiarovce nad Parnou  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 600  
skutočný: 73  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
12.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, PRIMA, 
RTL, NOVA, SAT 1, VIVA 1, VIVA 2, PRO 7, TA 3  
12.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
13.  
Lokalita TKR : obec Pečeňady  
Hlavná stanica: budova kultúrneho domu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 180  
skutočný: 91  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
13.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, TA 3, 
PRIMA, SAT 1, VIVA , RTL, NOVA, PRO 7, VOX, RTL 2  
13.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  



14.  
Lokalita TKR : obec Trstice  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 700  
skutočný: 102  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
14.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ORF 1, DUNA TV, SAT 
1, VIVA 1, NOVA, PRO 7, MTV 1, MTV 2  
14.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
15.  
Lokalita TKR : obec Veľké Ludince  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 200  
skutočný: 24  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
15.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, DUNA TV, SAT 1, 
VIVA 1, PRO 7, MTV 1, MTV 2, RTL  
15.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
16.  
Lokalita TKR : obec Čaka  
Hlavná stanica: budova kultúrneho domu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 100  
skutočný: 11  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
16.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, SAT 1, VIVA , MTV 1  
16.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 



rádio B 1, Rádio EXPRES  
17.  
Lokalita TKR : obec Slovenská Nová Ves  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 150  
skutočný: 21  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
17.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL, VIVA  
17.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
18.  
Lokalita TKR : obec Voderady  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 300  
skutočný: 82  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
18.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL 2, VIVA  
18.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
19.  
Lokalita TKR : obec Marianka  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 450  
skutočný: 114  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
19.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, NOVA, TA 3, 
PRIMA, PRO 7, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL, VIVA 1  



19.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
20.  
Lokalita TKR : obec Rišňovce  
Hlavná stanica: obytný dom č. 428  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 450  
skutočný: 96  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
20.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA 1, VIVA 2  
20.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
21.  
Lokalita TKR : obec Rakovice  
Hlavná stanica: budova materskej škôlky  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 250  
skutočný: 27  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
21.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, 
PRIMA, SAT 1, RTL 2, VIVA  
21.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
22.  
Lokalita TKR : obec Veselé  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 350  
skutočný: 12  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  



22.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, 
PRIMA, RTL, VIVA, SAT 1  
22.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
23.  
Lokalita TKR : obec Jablonec  
Hlavná stanica: objekt KBV č. 42  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 200  
skutočný: 82  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
23.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA 1, VIVA 2  
23.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
24.  
Lokalita TKR : obec Borovce  
Hlavná stanica: budova materskej škôlky  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 200  
skutočný: 16  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
24.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, 
PRIMA, SAT 1, RTL 2, VIVA  
24.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
25.  
Lokalita TKR : obec Dubovany  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 210  
skutočný: 26  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  



Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
25.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, RTL, VIVA  
25.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
26.  
Lokalita TKR : obec Križovany nad Dudváhom  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 500  
skutočný: 69  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
26.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, RTL  
26.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
27.  
Lokalita TKR : obec Šintava  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 250  
skutočný: 102  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
27.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, SAT 1, VIVA 1  
27.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
28.  
Lokalita TKR : obec Slovenský Grob  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 350  
skutočný: 4  



Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
28.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, NOVA, PRO 7, ORF 1, 
ORF 2, SAT 1, VIVA 1, PRIMA  
28.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  
29.  
Lokalita TKR : obec Veľká Mača  
Hlavná stanica: budova obecného úradu  
Územný rozsah vysielania:  
Počet prípojok:  
predpokladaný: 700  
skutočný: vo výstavbe  
Lokalita VIO : -  
Doprava modulácie z VIO do HS :-  
Ponuka programových služieb:  
základný súbor :  
29.1. televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, TA 
3, PRIMA, PRO 7, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL, VIVA  
29.2. rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC Slovensko, City 
rádio B 1, Rádio EXPRES  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Bratislava 1 zo dňa 26.04.2001, zoznam výpisov III/4389/01, Oddiel : Sro, 
vložka č. 10664/B."  
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 18)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov, licencia č. T/92  
Uznesenie č. 01-19/18.952: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. T/92, Mestský bytový podnik, 
s.r.o., Púchov.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k registrácii retransmisie T/92.  



 
K bodu 19)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, licencia č. T/71  
Uznesenie č. 01-19/19.953: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/71 Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., 
Bánovce nad Bebravou.  
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov 
k licencii č. T/71.  
 
K bodu 20)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Ing. Jozef Herceg, 920 42 Ratkovce č. 89, registrácia č. TKR/168  
Uznesenie č. 01-19/20.954: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/168 Ing. Jozefa Hercega 
bytom v Ratkovciach. Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o 
stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie TKR/168.  
 
K bodu 21)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Ing. Miroslav Švajdlenka, Plavecký Štvrtok, licencia č. TKR/128  
Uznesenie č. 01-19/21.955: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/128 Ing. Miroslava 
Švajdlenku bytom v Plaveckom Štvrtku.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k registrácii retransmisie TKR/128.  
 
K bodu 22)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo, Žilina, registrácia č. TKR/88  
Uznesenie č. 01-19/22.956: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/88 Obvodné stavebné 
bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 



dokladov k registrácii retransmisie TKR/88.  
 
K bodu 23)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves, registrácia č. TKR/124  
Uznesenie č. 01-19/23.957: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/124 Ing. Mariána Čecha, 
Spišská Nová Ves.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k registrácii retransmisie TKR/124.  
 
K bodu 24)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov, registrácia č. TKR/91  
Uznesenie č. 01-19/24.958: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/91 Združenie majiteľov 
TKR Púchov, s.r.o., Púchov.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k registrácii retransmisie TKR/91.  
 
K bodu 25)  
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z  
ÚK: RADIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, licencia č. R/68  
Uznesenie č. 01-19/25.959: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 ods. 2 zákon 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách držiteľa licencie č. R/68, RÁDIO FORTE, spol. s r. o., Okružná 
5, 917 01 Trnava.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k licencii č. R/68.  
 
K bodu 26a)  
SK č.525-LO/D-2684/2001 zo dňa 12.10.2001  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/147 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica  
Uznesenie č. 01-19/26.960: 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. 525-LO/D-2684/2001 
začatom dňa 12.10.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/147 
účastníkovi konania Pozemkové spoločenstvo-družstvo Ľubica postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodla,  
že registráciu retransmisie č. TKR/147 účastníka konania Pozemkové spoločenstvo-
družstvo Ľubica podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

ruší 
z dôvodu, že účastník konania listom, doručeným Rade dňa 12.10.2001, o to 
požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 26b)  
SK č.524-LO/D-2684/2001 zo dňa 12.10.2001  
vo veci odňatia licencie č. T/114 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Pozemkové spoločenstvo - družstvo Ľubica  
Uznesenie č. 01-19/26.961: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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. 524-LO/D-1366/2001 začatom dňa 
12.10.2001 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch č. 
T/114 účastníkovi konania  
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Ľubica  
Gen. Svobodu 96  
059 71 Ľubica  
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 pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") v správnom konaní č. 524-
LO/D-2684/2001 začatom dňa 12.10.2001 vo veci odňatia licencie č. T/114 podľa § 54 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

o d n í m a  
licenciu na televízne vysielanie č. T/114 vysielateľovi Pozemkové spoločenstvo-
družstvo Ľubica z dôvodu, že vysielateľ listom, doručeným Rade dňa 12.10.2001 ( 
č.p.d. 2684/2001 ), o to požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 27)  
SK č.498-LO/D-2448/2001 zo dňa 19.09.2001  
vo veci registrácie retransmisie v meste Trenčianske Teplice  
ÚK:DTR, s.r.o., Trenčianske Teplice  
Uznesenie č. 01-19/27.962: 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 



zákona č. 308/2000, rozhodla na svojom zasadnutí dňa 30.10.2001 takto: v správnom 
konaní č. 498-LO/D-2448/2001, začatom dňa 19.09.2001 vo veci registrácie 
retransmisie žiadateľa  
DTR, s.r.o.  
SNP 63  
914 51 Trenčianske Teplice  
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v meste Trenčianske Teplice, posúdila 
žiadosť Rade doručenú dňa 19.09.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledujúcich podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle registrácie č. 
511/01 - TN/KDS zo dňa 10.09.2001:  
1.1 hlavná stanica - lokalita: štvrť SNP 137/37;  
1.2 lokalita štúdia VIO: -;  
1.3 doprava modulácie z VIO: -;  
2. územný rozsah vysielania: mesto Trenčianske Teplice;  
3. počet prípojok:  
-predpokladaný: 600;  
-skutočný: 489;  
4. ponuka programových služieb:  
a)televízne programové služby:  
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV LUNA, TELEVÍZIA 
TRENČIANSKE TEPLICE, ČT 1, ČT 2, TV NOVA, TV PRIMA, TV 5, RTL TV, 
RTL 2, TV VIVA, VOX, PRO 7, SAT 1, SUPER RTL, EUROSPORT  
b)rozhlasové programové služby: RÁDIO DÚHA, RÁDIO OKEY, SLOVENSKÝ 
ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO ROCK FM)  
5. právne skutočnosti: podľa Výpisu z obchodného registra Okresného súdu 
Trenčín, zoznam výpisov č. 4980/01-1, vložka č. 12566/R zo dňa 25. 07. 2001  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. h) je =10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).  
 
K bodu 28)  
Návrh na začatie SK vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia (§ 67 ods. 9 
zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: mesto Sečovce  
Uznesenie č. 01-19/28.963: 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 prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia (§ 67 
ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) voči mestu Sečovce.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia (§ 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 



Z. z.) a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 
19.11.2001.  
 
K bodu 29)  
SK č.400-LO/D-1410/2001 zo dňa 08.06.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/78 - podľa § 51 ods. 1 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z. - zmena právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Radio Free Europe/ Radio Liberty, Washington  
Uznesenie č. 01-19/29.964: 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 Radio Free Europe / Radio Liberty Inc., 1201 Connecticut Av., S. W., 
Washington, D. C. 20036, U. S. A. podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
zároveň postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla na svojom zasadnutí dňa 
30.10.2001 takto: v správnom konaní č. 400-LO/D-1410/2001, začatom dňa 
08.06.2001 vo veci zmeny licencie R/78 z dôvodu zmeny právnych skutočností 
vysielateľa  
Radio Free Europe / Radio Liberty Inc.,  
1201 Connecticut Av., S. W.,  
Washington, D. C. 20036,  
U. S. A.  
posúdila podanie doručené Rade dňa 08.06.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2001 Z. z. a vydáva toto  

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

mení 
licenciu R/78 na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľa Radio Free 
Europe / Radio Liberty Inc., 1201 Connecticut Av., S. W., Washington, D. C. 20036, 
U. S. A. vo výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie takto:  

" I. 
1. Názov programovej služby: Rádio Slobodná Európa  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie č. R/78/2000 zo dňa 
18.04.2000, licencia zaniká dňom 01.07.2006  
3. Časový rozsah vysielania: 1 hodina 45 minút Po-Pia, denne  
1 hodina 30 minút So-Ne, denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie: pásmo SV  
1287 kHz - Banská Bystrica  
1485 kHz - Bratislava  

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 spoločnosti Radio Free Europe / Radio Liberty Inc., zoznam výpisov č. 
II 6841/2001, vložka číslo 535/B, zo dňa 29.05.2001  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti Radio 
Free Europe / Radio Liberty Inc., zoznam výpisov č. II 6841/2001, vložka číslo 
535/B, zo dňa 29.05.2001  

III. 
(1) Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach 
programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
Posledná platná programová skladba podľa Prílohy č. 7 Žiadosti o zmenu licencie 
doručenej rade dňa 21.11.2000 (č. p. d. 2707/2000)  
(2) Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej 
skladby (č. p. d. 2707/2000) v zmysle doplňujúcich údajov č. p. d. 2601/2001 zo dňa 
01.10.2001:  
Programové typy:  
1. Spravodajstvo - min. 30 %  
2. Publicistika:  
   2.1.politická publicistika - min. 40 %  
   2.2. ostatná publicistika - min.- 20 %  
3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou:  
3.1. detské programy - min. 0 %  
3.2. náboženské programov min. 0 %  
3.3. literárno-dramatické programy - min. 0 %  
3.4. zábavné programy - min. 0 %  
1..2 hudobné programy - min. 0 %  
Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 90 % (v zmysle č. p. d. 1410/2001 s. 4)  
4. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný 
mesiac) určený z celkového vysielacieho času: 0 % IV. 1. Druh technického nosiča, 
na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: audiokazety  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR dňa 26.06.2000, ktorými sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia 
kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Frekvencia: 1485 kHz  
Lokalita: Bratislava - Vajnorská ul.  
Oblasť pokrytia: Západné Slovensko  
Súradnice: 17 E 10 20/48 N 11 05  
Číslo frekvenčného listu: 6329/SKS-00  
Frekvencia: 1287 kHz  
Lokalita: Banská Bystrica-Laskomer  
Oblasť pokrytia: Stredné Slovensko  
Súradnice: 19 E 07 07/48 N 45 17  
Číslo frekvenčného listu: 3628/SKS-00  
3. Špecifikácia RDS:  



Programová identifikácia PI (NIE)  
Identifikácia dopravného vysielania TP (NIE)  
Alternatívne frekvencie AF (NIE)  
Typ programu PTY (NIE)  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (NIE)  
Informácie o vysielacích sieťach EON (NIE)  
Číslo programu PIN (NIE)  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (NIE)  
Prepínač hudba/reč M/S (NIE)  
Textový kanál RT (NIE)  
Hodiny a dátum CT (NIE)  
Meno programového okruhu PS (NIE)  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (NIE)"  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č. 13 písm. e) je =10.000,- Sk (slovom desaťtisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v 
plnom znení.  
 
K bodu 30)  
SK č.503-LO/D-2518/2001 zo dňa 26.09.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/52 - podľa § 51 ods. 1 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z. - zmena názvu programovej služby a charakteru vysielania  
ÚK:AUDIO VIDEO TRANSFER v.o.s., Prievidza  
Uznesenie č. 01-19/30.965: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 396-LO/D-1597/2001 zo dňa 27.06.2001 posúdila oznámenie o 
zmene licencie T/52 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny názvu programovej 
služby vysielateľa podľa § 51 ods. 1 a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a 
vydáva toto  

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

m e n í 
licenciu na televízne vysielanie č. T/52 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/52/95 zo dňa 20.12.1995 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. T/52/RZL/27/95 zo dňa 23.04.1996 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto:  

"I.  
(1) Názov programovej služby: Televízia AVT Prievidza  
(2) Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, 
platnosť stráca dňom 06.02.2008  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 h denne  



(4) Územný rozsah vysielania: lokálny  
(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 
Trenčín zo dňa 24.08.2001, vložka číslo: 100/R  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 24.08.2001, 
vložka číslo: 100/R  

III.  
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 26.09.2001 (č.p.d. 2515)  
a/ Programová služba (100 %)  
    1. Doplnkové vysielanie: max. 68 %  
    2. Programy: min. 32 %  
b/ Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 9,7 %  
2. Publicistika: 1,4 %  
   2.1 Politická publicistika: 0 %  
   2.2 Ostatná publicistika: 1,4 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 88,9 %  
7. vzdelávacie programy: 0 %  
8. náboženské programy: 0 %  
9. športové programy: 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 32 %  
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentami: 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  
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby:  
100 - Hlavná navigačná stránka  
101 obsah  
111 dôležité telefónne čísla  
112 lekárske stanice  
113 úrady  



200- AVT, v.o.s. - činnosť, cenník  
230 aktuálne oznamy (navigačná stránka)  
231 kultúra  
232 KaSS  
250 program kín  
260 šport  
280 neziskové organizácie  
290 lekárne  
300 - doprava (navigačná stránka)  
301 odchody diaľkových autobusov  
311 odchody prímestských autobusov  
323 vysvetlivky  
324 odchody vlakov (navigačná stránka)  
325 odchody vlakov  
340 - úrady (navigačná stránka)  
341 Mestský úrad  
350 Okresný úrad  
400 - inzercia (navigačná stránka)  
401 byty  
404 nehnuteľnosti  
405 auto-moto  
407 nábytok  
408 rôzne  
409 služby  
500 - adresár firiem  
600 - celostránková inzercia firiem, inštitúcii a organizácií. IV.  
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov 
spoločnosti SCS, s.r.o., Komárno v mestách Prievidza a Bojnice.  
(2) Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/24 spoločnosť SCS, s.r.o., Komárno.  
(3) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania 
Rade: videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni. 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. IV. písmena f/1) vo 
výške 10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 31)  
SK č. 421-LO/D-1819/2001 zo dňa 20.07.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/129 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:Antény - VF rozvody s.r.o., Bojnice  
Uznesenie č. 01-19/31.966: 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.") podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka 
konania - spoločnosti  
Antény - Vf rozvody s. r. o  
Hečkova 15  
972 01 Bojnice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e 
Rada pre vysielanie retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a č. 308/2000 Z. z., 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/129 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/129/1998 zo dňa 16.11.1998 
nasledovne:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu SR zo dňa 24.05.2001, Č. s. 07PP/2001/TN:  
250 hlavná stanica - lokalita: obec Lazany  
2. Územný rozsah vysielania: obec Lazany  
3. Počet prípojok:  
- predpokladaný: 298  
- skutočný: 298  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, TV LUNA, TV 
PRIEVIDZA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, VIVA, SAT 1,TA3  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN, 
Rádio ROCK FM; FUN Radio, N - Rádio, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio 
HIT FM , Rádio REBECA  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Trenčín, vložka číslo: 11015/R, zoznam výpisov 1427/01-I zo dňa 09.04.2001"  
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) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 32)  
SK č. 515-LO/O-1898/2001 zo dňa 09.10.2001  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2) zákona č. 308/2000 Z.z - návrh 
na zastavenie konania  
ÚK:P e r f e c t s akciová spoločnosť Dunajská streda  
Uznesenie č. 01-19/32.967: 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 na základe skutočnosti, že 
odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu vo veci nesplnenia 
povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto rozhodnutie:  
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 
konanie č. 515-LO/O-1898/2001 vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., ktoré Rada začala dňa 09.10.2001, pretože účastník 
konania spoločnosť P e r f e c t s akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie č. 1203, 
929 01 Dunajská Streda dňa 02.10.2001 listom doručeným Rade splnil povinnosť 
podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2001 Z. z. , a tým teda odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 33)  
SK č. 537-LO/D-2704/2001 zo dňa 15.10.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:WA Slovakia a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/33.968: 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 15.10.2001 vo veci zmeny právnych 
skutočností účastníka konania - spoločnosti:  
WA SLOVAKIA, a. s.  
Dunajská 4  
814 81 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
Rada 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 č. R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 a v znení zmien 
vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
Čl. II. sa mení a znie:  
" II. Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov (vybraná emisia) zo Strediska 
cenných papierov, a.s., zo dňa 15.10.2001.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, zo dňa 
13.09.2001."  



Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13 písm. e), je 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc 
korún slovenských) .  
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania ( žiadateľovi o zmenu 
licencie ) písomné znenie rozhodnutia.  
 
K bodu 34)  
SK č. 97-LO/D-692/2001 zo dňa 03.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/132 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti, územného rozsahu a ponuky 
programových služieb  
ÚK: Progres - telekomunikačné služby s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/34.969: 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. 97-LO/D-692/2001 zo dňa 03.04.2001 posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie retransmisie TKR/132 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie, 
ponuky programových služieb a zmeny právnych skutočností 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. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/132 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:  
(2) Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-795/2001 zo dňa 14.09.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Požiarna zbrojnica, Turček  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 581/2001-11 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Dunajská Lužná, budova obecného úradu  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 583/2001-13 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Limbach, budova pošty  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-973/01-ŠDR-Fg zo dňa 30.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Domaňovce, budova OcÚ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
e. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 582/2001-12 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Tomášov  



- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
f. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-796/2001 zo dňa 14.09.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Breza, budova obecného úradu  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
g. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 580/2001-10 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Hamuliakovo, budova MŠ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
h. rozhodnutia o predbežných podmienkach č. 8288/REG/2000 vydaného TÚ SR 
dňa 05.12.2000 Kluknava  
- hlavná stanica - lokalita: Kluknava, budova Obecného úradu  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
i. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 584/2001-14 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Limbach - Machergut  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah vysielania:  
obce Turček, Dunajská Lužná, Limbach, Limbach - Machergut, Domaňovce, 
Tomášov, Breza, Hamuliakovo, Kluknava  
3. Počet prípojok:  
1. TKR Turček 200  
2. TKR Dunajská Lužná 350  
3. TKR Limbach 350  
4. TKR Limbach - Machergut 80  
5. TKR Domaňovce 180  
6. TKR Tomášov 350  
7. TKR Breza 400  
8. TKR Hamuliakovo 250  
9. TKR Kluknava 400  
Spolu 2560  
4. Ponuka programových služieb:  
1. TKR Turček  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, TA3, ČT 1, Pro 7, 
Eurosport, SAT 1, RTL 2, SuperRTL  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Hviezda FM, Radio OKEY, Fun Radio  
2. TKR Dunajská Lužná  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, TA3, Nova, TV3, 
ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MT 1, Pro 7, Eurosport, SAT 1, SuperRTL, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; N-Radio, Radio OKEY, Fun Radio, Rádio Twist, City Radio B1  



3. TKR Limbach  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, Global/TV Naša, 
TA3, Prima, Nova, ČT 1, ČT 2, Spektrum, ORF 1, MT 1, Pro 7, SAT 1, Viva 2, 
SuperRTL, RTL 2, Eurosport, Hallmark, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Radio OKEY, Fun Radio, Rádio Twist, City Radio B1  
4. TKR Limbach - Machergut  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, Global/TV Naša, 
TA3, Prima, Nova, ČT 1, ČT 2, Spektrum, ORF 1, MT 1, Pro 7, SAT 1, Viva 2, 
SuperRTL, RTL 2, Eurosport, Hallmark, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Radio OKEY, Fun Radio, Rádio Twist, City Radio B1  
5. TKR Domaňovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, Global/TV Naša, 
TA3, ČT 1, TV3, Eurosport, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Radio OKEY, Fun Radio, Rádio Východ  
6. TKR Tomášov  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, TA3, Nova, ČT 1, 
ČT 2, ORF 1, ORF 2, MT 1, MT 2, TV3, Duna TV, Pro 7, SAT 1, SuperRTL, 
Eurosport, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; Radio OKEY, Fun Radio, Rádio Twist, City Radio B1, N-Radio  
7. Breza  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, Global/TV Naša, 
TA3, Prima, ČT 1, TV3, Viva 2, SuperRTL, RTL 2, Eurosport, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Radio OKEY, 
Fun Radio, Rádio Rebeca  
8. TKR Hamuliakovo  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, Nova, ČT 1, ČT 2, ORF 
1, ORF 2, MT 1, MT 2, Duna TV, TV3, Pro 7, SAT 1, SuperRTL, Eurosport, 
Hallmark, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; Radio OKEY, Fun Radio, Rádio Twist, City Radio B1, N-Radio  
9. TKR Kluknava  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Luna, Global/TV Naša, 
TA3, ČT 1, TV3, Viva 2, Eurosport  
rozhlasové programové služby: bez príjmu  
5. Právne skutočnosti:  



Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti PROGRES-
Telekomunikačné služby, s.r.o., Bratislava, vložka č. 11125/B, zo dňa 11.10.2001  
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) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 35a)  
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 podielov programových typov  
ÚK:KID a.s., Poprad  
Uznesenie č. 01-19/35.970: 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 a na 
vysielanie teletextu 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: 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.  
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  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v meste Stará Ľubovňa.  
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.  
4. Podmienky vysielania teletextu :  
Rožňava :  
a/ technické zariadenie teletextu - teletextový vkladač, - working memory TWM- 
C1024A/5S  
b/ typové označenie : INFOTEXT  
c/ charakter vysielania : informačno - komerčný  
d/ rozdelenie stránok :  



- oznamy prevádzkovateľa str. 100  
- oznamy mesta str. 110  
- oznamy inštitúcií str. 200  
- občianska inzercia str. 300  
- podnikateľská inzercia str. 330  
- reklama str. 350  
- šport str. 400  
- blahoželania str. 470  
- charita str. 480  
- kultúra str. 500  
Stará Ľubovňa:  
a/ technické zariadenie teletextu - teletextový vkladač, - working memory TWM -
MPC  
1024A/5S  
b/ typové označenie : INFOTEXT  
c/ charakter vysielania : informačno - komerčný  
d/ rozdelenie stránok :  
- oznamy str. 110  
- inzercia str. 200  
- TV program str. 300  
- šport str. 400  
- kultúra str. 500  
- radíme str. 600  
- infoservis str. 700  
- história str. 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 položky č. IV. písmena f/8 ) 
=5.000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 35b)  
SK č. 542-LO/D-2712/2001 zo dňa 16.10.2001  
vo veci udelenia licencie na vysielanie teletextu na 3 vysielacom televíznom okruhu  
ÚK:KID a.s., Poprad  
Uznesenie č. 01-19/35.971: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákon 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 vysielanie teletextu, doručenú Rade dňa 16.10.2001, žiadateľa:  
KID, a.s.  
Huszova 12  
058 01 Poprad  
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 KID, a.s., Poprad  
licenciu č. T/XXX na vysielanie teletextu na treťom vysielacom televíznom okruhu  
za týchto podmienok :  

I. 
1. Názov teletextovej služby : Markízatext  
2. Územný rozsah vysielania teletextu : multiregionálny - na frekvenciách 3. 
televízneho terestriálneho okruhu  
3. Licencia sa udeľuje do : doby platnosti licencie na terestriálne vysielanie č. T/41 
vysielateľa MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, t.j. do 14. 9.2007  
4. Jazyk vysielania teletextu : slovenský  
5. Špecifikácia teletextu :  
a/ technické zariadenie teletextu - teletextový vkladač, - working memory TWM- 
MPC1024A/5S  
b/ typové označenie : Markízatext  
c/ charakter vysielania : informačno - komerčný  
d/ rozdelenie stránok :  
- správy 110 - - počasie 160  
- šport 200  
- program (TV Markíza) 300  
- kultúra 400  
- SPEKTRUM 470  
- Detský klub 488  
- ekonomika 500  
- reality 650  
- auto-moto 700  
- Info 3 v 750  
- Relax 800  
- SOS 830  
- burza 860  

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. 
Licenciu na vysielanie televíznej programovej služby na 3. televíznom terestriálnom 
okruhu má udelenú spoločnosť MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné s platnosťou 
do 14.09.2007.  
Vysielanie teletextu na frekvenciách 3. televízneho terestriálneho okruhu sa bude 



realizovať v súlade so zmluvou uzatvorenou dňa 18.03.1997 medzi spoločnosťou 
MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné a spoločnosťou KID, a.s., Poprad."  
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. I. písmena a/g ) 
=200.000,- Sk ( slovom dvestotisíc Sk ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 36)  
SK č. 540-LO/D-2775/2001 zo dňa 23.10.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/99 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK:SBD Lučenec  
Uznesenie č. 01-19/36.972: 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.") podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní posúdila oznámenie vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka 
konania  
Stavebné bytové družstvo Lučenec  
Moyzesova 47  
984 80 Lučenec  
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 písm. b) 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/99 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/99/97 zo dňa 10.07.1997 
nasledovne:  
A. "Hlavná stanica: Hurbanova 2, Lučenec  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie 
Telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie: BB-661/01-R zo dňa 03.09.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Hurbanova 2, Lučenec  
Územný rozsah vysielania: mesto Lučenec, sídliská Vajanského a Červenej armády  
Počet prípojok:  
- predpokladaný: 1075  
- skutočný: 1075  
Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- programová ponuka: ČT 1, MTV 1, MTV, PRO 7, VIVA, Info kanál, MTV 2, 
MARKÍZA, STV 2, STV 1, RTL, RTL 2, TA 3, SAT 1, VOX  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio 
ROCK FM; Rádio LUMEN, Rádio TWIST, Rádio REBECA, Rádio OKEY  



B. Hlavná stanica: Farská lúka 56, Fiľakovo  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie 
Telekomunikačnej činnosti, číslo registrácie: BB-663/01-R zo dňa 03.09.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Továrenská 15, Lučenec  
Územný rozsah vysielania: mesto Lučenec, sídlisko Opatová  
Počet prípojok:  
- predpokladaný: 272  
- skutočný: 272  
Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- programová ponuka: ČT 1, MTV 1, MTV, PRO 7, MTV 2, Markíza, STV 2, STV 
1, RTL, TV GLOBAL/TV Naša, TA 3  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN, 
Rádio ROCK FM; Rádio LUMEN, Rádio TWIST, Rádio REBECA, Rádio OKEY  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 94/S, zoznam výpisov č. 4551/01 zo dňa 
28.03.2001."  
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 ).  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 37a)  
SK č. 538-LO/D-2665/2001 zo dňa 11.10.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/15 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:TV LUNA spol. s r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/37.973: 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 11.10.2001 vo veci zmeny právnych 
skutočností účastníka konania - spoločnosti:  
TV LUNA, spol. s. r. o.  
Nevädzová 5  
821 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e: 
Rada 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 č. T/15 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o udelení licencie č. T/15 zo dňa 16.12.1994 a v znení zmien 
vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  



V čl. I. sa bod 14, odstavec b) mení a znie:  
"14. Právne skutočnosti:  
b/ Štatutárny orgán:  
Konatelia:  
RNDr. Milan Nemček, Kozmonautov 3, Martin  
Ing. Ľubomír Kanis, Mája 11,Turčianske Teplice - Diviaky,  
v súlade s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka 
číslo: 3522/B zo dňa 24.09.2001."  
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13 písm. f, je 25.000,- Sk (slovom dvadsaťpäťtisíc 
slovenských korún).  
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania ( žiadateľovi o zmenu 
licencie ) písomné znenie rozhodnutia.  
 
K bodu 37b)  
Návrh na začatie SK vo veci odňatia licencie č. T/15 podľa § 54 ods. 2) písm. a) a d) 
zákona č. 308/2001 Z.z.  
ÚK:TV LUNA s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/37.974: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
rozhodla o začatí správneho konania vo veci odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. 
a) a d) voči spoločnosti TV LUNA, spol. s. r. o., Bratislava, držiteľovi licencie na 
televízne vysielanie č. T/15.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 20.11.2001.  
 
K bodu 38)  
SK č. 541-LO/D-2717/2001 zo dňa 16.10.2001  
vo veci zmeny licencie č. T/88 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenie 
o vysielanie v meste Bratislava, zmena právnych skutočností  
ÚK:Kabel Media s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/38.975: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť o zmenu licencie na regionálne televízne vysielanie, doručenú dňa 
16.10.2001, účastníka konania - spoločnosti  
KABEL MEDIA, s. r. o.  
Rovniakova 1  
851 04 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.  

m e n í 



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:  
Čl. II sa mení a znie:  
"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 22.10.2001.  
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 22.10.2001."  
Čl. IV sa v bode 1 a 2 mení a znie:  

"IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti 
Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., Košice v mestách Košice a Poprad a 
káblových rozvodov spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava v meste 
Bratislava.  
2. Prevádzkovateľmi retransmisie programových služieb sú na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/12 spoločnosť Kabel Plus Východné Slovensko, a. s., Košice a 
spoločnosť UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava, č. TKR/13."  
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 40. 000,- Sk ( slovom štyridsaťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania .  
 
K bodu 39)  
SK č. 539-LO/D-2716/2001 zo dňa 16.10.2001  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov  
ÚK:Kabel Media s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/39.976: 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 žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod podielov na 
základnom imaní vysielateľa, doručenú Rade dňa 16.10.2001 držiteľa licencie na 
televízne vysielanie č. T/88 spoločnosť:  
KABEL MEDIA, s. r. o.  
Rovniankova 1  
851 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

udeľuje predchádzajúci súhlas 



na uskutočnenie prevodu 66,6 % podielov na základnom imaní vysielateľa 
spoločnosti KABEL MEDIA, s. r. o., Bratislava, t. j. 66,6 % obchodného podielu p. 
Štefana Potočňáka, bytom Exnárova 23, Prešov sa prevádza na p. Michala Kaceja, 
bytom Idanská 29, Košice - 33,3 % a p. Miroslava Kopečného, bytom Kamenice u 
Jihlavy 431 - 33,3 %.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné znenie rozhodnutia.  
 
K bodu 40)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 8/2001/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM  
(monitorované dni: 31.8., 7.9., 14.9., 21.9.2001)  
Držiteľ licencie: Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra, číslo licencie: R/37  
Uznesenie č. 01-19/40.977: 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. rozhodla po prerokovaní Správy č. 8/2001/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM 
o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 
16 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z., voči držiteľovi licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/37 - Rádio Nitra spol. s r. o.. Rada súčasne nariaďuje vo veci ústne 
pojednávanie na deň 20.11.2001.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a pozve ho na ústne pojednávanie.  
 
K bodu 41)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 68/2001/Tv o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Môj dom, môj hrad zo dňa 14.9.2001 od 14.00 hod.)  
Vysielateľ: STV, Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/41.978: 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. 68/TV/2001 o monitorovaní Slovenskej televízie 
rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania právnych 
predpisov vo vysielaní programu Môj dom, môj hrad zo dňa 14.9.2001 vysielateľa 
na základe zákona - Slovenskej televízie, Bratislava.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.  
 
K bodu 42)  
Kontrolný monitoring  
Správa o monitorovaní TV Markíza so zameraním na prezentáciu politických strán vo 
vysielaní (dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z.z.)  



(monitorované dni: 15.8.-31.8.2001)  
Vysielateľ: Markíza - Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41  
Uznesenie č. 01-19/42.979: 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.308/200 Z.z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla po prerokovaní Správy o monitorovaní TV Markíza so zameraním na 
prezentáciu politických subjektov vo vysielaní o začatí správneho konania vo veci 
zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 16 písm. b) zákona č.308/2000 Z.z., 
voči držiteľovi licencie na televízne vysielanie č.T/41 - TV MARKÍZA - 
SLOVAKIA, s.r.o., Blatné.  
Kancelária Rady vykoná monitoring vysielania TV Markíza z dní 1.10.-14.10.2001 
so zameraním na prezentáciu politických subjektov vo vysielaní.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a požiada účastníka konania o 
písomné vyjadrenie.  
 
Uznesenie č. 01-19/42.980: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") prerokovala sťažnosť, 
evidovanú pod č. 2747/93 - 2001, vedenú voči Markíze - Slovakia, s. r. o. Blatné 
(ďalej len "vysielateľ") a v súlade s prijatým uznesením začala voči vysielateľovi 
správne konanie.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi ďalší postup.  
 
K bodu 43)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 70/01/TV/o monitorovaní TV Markíza  
(monitorovaný program: Krimi SK) (monitorovaný deň: 12.10.2001)  
Vysielateľ: Markíza - Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41  
Uznesenie č. 01-19/43.981: 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, rozhodla takto:  
Po prerokovaní Správy č. 70/01/TV o monitorovaní TV Markíza z 19.10.2001 
rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 19 
ods. 2 písm. d/, § 20 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní 
programu Krimi SK zo dňa 12.10.2001 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, vyžiada si stanovisko k predmetu 



správneho konania a oznámi ďalší postup sťažovateľovi.  
 
K bodu 44)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č.2708/92-01 na vysielanie Rádia OKEY  
(monitorované dni: 3.8. a 4.8.2001)  
Vysielateľ: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 01-19/44.982: 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. rozhodla po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2708/92 - 2001 o začatí 
správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z., voči spoločnosti WA Slovakia a.s., držiteľovi licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/49.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
začatie správneho konania a vyžiada stanovisko od účastníka konania.  
 
K bodu 45)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažností č.1759/74/2001 a 2460/2001 na vysielanie KIKS rádia 
(monitorované dni: 10.7. a 23.8.2001)  
Vysielateľ: KIKS, s.r.o., Michalovce  
Uznesenie č. 01-19/45.983: 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. rozhodla po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1759/74/2001 zo dňa 
16.7.2001 a č. 2460/2001 zo dňa 20.9.2001 o začatí správneho konania vo veci 
zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 2 písm. a) a § 20 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z., voči držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77 - 
RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce a nariaďuje vo veci 
ústne pojednávanie na deň 20.11.2001.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a pozve účastníka konania na ústne 
pojednávanie.  
 
K bodu 46)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.09.2001  
Uznesenie č. 01-19/46.984: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtu k 30.09.2001.  
 
K bodu 47)  
Správa zo ZPC - 14.zasadnutie EPRA Malta 26.-29.september 2001  



Uznesenie č. 01-19/47.985: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie správu zo ZPC účastníkov predsedu Rady Kováča a pracovníkov 
Kancelárie Bobákovej a Kutaša zo 14. zasadnutia EPRA na Malte. Súčasne berie na 
vedomie termín 15.zasadnutia EPRA, ktoré sa uskutoční v Bruseli v dňoch 15.-17. 
mája 2002.  
 
K bodu 48)  
Návrh na ZPC - Seminár ARTICLE XIX, - Globálna kampaň za slobodu vyjadrovania 
/Menšiny a médiá/ Budapešť, Maďarsko, 5. - 9. decembra 2001, Účastník: Mgr.Radoslav 
KUTAŠ (PgO)  
Uznesenie č. 01-19/48.986: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
súhlasí s účasťou pozvaného účastníka Mgr.Radoslava Kutaša - odborného 
pracovníka Programového odboru Kancelárie Rady na seminári organizovanom 
ARTICLE XIX v Budapešti v dňoch 5. až 9. decembra 2001. Náklady hradí 
organizátor akcie.  
Účasť sa kvalifikuje ako ZPC a Kancelária Rady sa poveruje, aby účastníkovi 
zabezpečila finančné prostriedky v uvedenej výške, poistenie liečebných nákladov a 
súčinnosť pri zabezpečovaní dopravy.  
 
K bodu 49)  
Návrh na ZPC: Internet, medzinárodné a európske právo, 19.-20.novembra 2001 Paríž, 
Francúzsko. Účastník : Mgr. Igor Chovan (LO)  
Uznesenie č. 01-19/49.987: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
informáciu o akcii "Internet - medzinárodné a európske právo", ktorú organizuje v 
Paríži francúzske právnické združenie ARPEJE, a súhlasí s účasťou Mgr. Igora 
Chovana na tejto akcii. ZPC sa uskutoční v termíne 18. - 20. novembra 2001, 
náklady na dopravu a ubytovanie a stravovanie účastníka hradí Ministerstvo 
zahraničných vecí Francúzska. Zamestnávateľská organizácia poskytne účastníkovi 
vreckové vo výške 210,- FRF a zabezpečí poistenie liečebných nákladov.  
 
K bodu 50)  
Informácia o pripravovanom vytvorení programovej siete medzi Slovenským rozhlasom 
a BBC World Service Slovak Section, Londýn.  
Uznesenie č.01-19/50.988: 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.") berie na vedomie pripravovanú spoluprácu 
medzi Slovenským rozhlasom a BBC Londýn a schvaľuje vytvorenie programovej 
siete podľa § 3 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. v zmysle listu, ktorý jej bol doručený 
dňa 25.10.2001, a to s účinnosťou odo dňa, kedy rozhodnutie o zmene licencie BBC 
Londýn vydané v správnom konaní č.477-LO/O-1816/2001 nadobudne 
právoplatnosť a vykonateľnosť.  
Zároveň Rada podľa § 3 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní upozorňuje 
BBC Londýn na povinnosť doplniť podanie v súlade s § 19 ods. 1 zákona č.71/1967 
Zb. o správnom konaní.  
 



K bodu 51) Rôzne  
b) Mimoriadne odmeny pre členov Rady pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 
ods.6 Štatútu Rady.  
Uznesenie č. 01-19/51.989: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 ods. 6 
Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR 
SR č. 114 zo dňa 04. 5. 2001 schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre členov 
Rady podľa predloženého rozpisu v celkovej čiastke 112.400,- Sk za výkon 
mimoriadnych prác pre Radu. Výplata mimoriadnych odmien sa uskutoční vo 
výplatnom termíne za mesiac október 2001. obchodných podielov. Rada sa touto 
žiadosťou bude zaoberať na svojom budúcom zasadnutí.  
 
Peter Kováč  
predseda  
Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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