Zápisnica č. 20/2001
(program a uznesenia)
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo dňa 20.11.2001 o 9,00 hod. v sídle Rady
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2. Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/96 - systémom MMDS spoločnosti Kabel
Plus a.s., Banská Bystrica v zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica
3. Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/139 spoločnosti Kabel Tel, s.r.o.,
Bratislava v zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Tel, s.r.o., Bratislava
4. Oznámenie zániku registrácie č. TKR/10 spoločnosti Kabel Plus a.s., Banská
Bystrica v zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica
5. Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/11 - spoločnosti Kabel Plus Bratislava
a.s., Bratislava v zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava
6. Informácia o stave zaniknutých spoločností patriacich do skupiny UPC - uloženie
pokuty týmto spoločnostiam
7. SK č. 52-LO/D-553/2001 zo dňa 21.03.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/162 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Obec Bracovce K.T., s.r.o., Bracovce
8. SK č. 544-LO/D-2741/2001 zo dňa 19.10.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/25 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Marián Matús, Snina
9. SK č. 557-LO/D-2855/2001 zo dňa 31.10.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Kabel Sat - 1, s.r.o., Trenčín
10. SK č. 183-LO/D-1101/2001 zo dňa 09.05.2001
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Dubnica nad
Váhom
ÚK: Kabel Sat - 1, s.r.o., Trenčín
ÚP: dňa 19.11.2001 o 14,30 hod.
11. SK č. 549-LO/O-2018/2001 zo dňa 30.10.2001
vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/15 podľa § 54 ods. 2 písm. a),

d) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
ÚP: dňa 20.11.2001 o 10,00 hod.
12. SK č. 188-LO/D-730/2001 zo dňa 04.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/156 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Dušan Sika, Nové mesto nad Váhom
13. SK č. 500-LO/D-2226/2001 zo dňa 28.08.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/100 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: OSBD Rimavská Sobota
14. SK č. 556-LO/D-2897/2001 zo dňa 07.11.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/155 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ
15. SK č. 440-LO/D-2065/2001 zo dňa 15.08.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/34 z dôvodu zmeny právnych
skutočností spoločnosti
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, s.r.o., Prešov
16. SK č. 409-LO/D-1543/2001 zo dňa 21.06.2001
vo veci zmeny licencie č. T/84 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava
17. SK č. 543-LO/D-1300/2001 zo dňa 28.05.2001
vo veci zmeny licencie č. T/90 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: P e r f e c t akciová spoločnosť, Dunajská Streda
18. SK č. 3-LO/D-113/2001 zo dňa 17.01.2001
vo veci zmeny licencie č. T/101 z dôvodu zmeny programovej skladby, zmeny
podielov programových typov
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká
19. Návrh na začatie SK
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica - licencia č. T/96
20. Návrh na začatie SK
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica (TKR/107)
21. SK č. 76-LO/D-676/2001 zo dňa 03.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu zmeny územného
rozsahu retransmisie - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
22. Návrh na začatie SK
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Július Pereszlenyi, Pohronský Ruskov, (TKR/11)
23. SK č. 552-LO/O-2030/2001 zo dňa 30.10.2001
vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia - návrh na zastavenie
konania
ÚK: mesto Sečovce

24. SK č. 555-LO/D-2776/2001 zo dňa 23.10.2001
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/53 podľa § 63 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Kameničná
25. SK č. 558-LO/D-2940/2001 zo dňa 12.11.2001
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/108 podľa § 63 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD Veľké Rovné
26. SK č. 435-LO/D-1960/2001 zo dňa 03.08.2001
vo veci zmeny licencie č. T/123 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z
dôvodu zmeny spôsobu technického zabezpečenia vysielania o vysielanie v
káblových rozvodoch
ÚK: Televízia Poprad, s.r.o., Poprad
27. SK č. 263-LO/D-791/2001 zo dňa 05.04.2001
vo veci registrácie retransmisie
ÚK: Krasňanček, s.r.o., Krasňany
28. a) SK č. 553-LO/D-2870/2001 zo dňa 02.11.2001
vo veci udelenia predbežného súhlasu s prevodom obchodného podielu na
základnom imaní
ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
ÚK: AHP Hydraulika, a.s., Turčianske Teplice
b) SK č. 559-LO/D-2988/2001 zo dňa 14.11.2001
vo veci návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na
základnom imaní vysielateľa na základe licencie č. R/72
ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
ÚK: TMCo, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 48, 038 61 Vrútky
29. SK č. 425-LO/D-1864/2001 zo dňa 06.07.2001
vo veci zmeny licencie č. T/130 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania návrh na zastavenie konania
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Ľupča
30. SK č. 477-LO/D-1816/2001 zo dňa 27.10.2001
vo veci zmeny licencie č. R/43 z dôvodu zmeny programovej skladby, jazyk
vysielania, časový rozsah vysielania a územného rozsahu vysielania a vytvorenia
programovej siete
ÚK: BBC WORLD Service Slovak Sekcion, Londýn, UK
31. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín, licencia č. T/86
32. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: SBD III. Košice, licencia č. T/36
33. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: Frontinus, s.r.o., Žilina, licencia č. R/65

34. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: PROGRES Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava, licencia č. T/102
35. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: Omega Plus, s.r.o., Bratislava, licencia č. T/74
36. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: ATELIÉR, s.r.o., Krupina, licencia č. T/69
37. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: Marián Matús, Snina, licencia č. T/30
38. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č.
308/2000 Z.z
ÚK: Devínskonovoveská televízia s.r.o., Bratislava, licencia č. T/112
39. Kontrolný monitoring
SK č.: 550-PgO/O-2019/2001 zo dňa 05.11. 2001
Správa č.70/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný deň: 12.10.2001 program Krimi SK)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
ÚP: dňa 20.11.2001 o 11.45 hod.
40. Kontrolný monitoring
SK č.: 484-PgO/O-1716/01 zo dňa 18.9. 2001
Správa č.62/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný deň: 31.8.2001 sponzorovanie počasia)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
41. Kontrolný monitoring
SK č.: 511-PgO/O-1873/2001 zo dňa 9.10.2001
Správa č.67/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný program: Motorama zo dňa 4.9.2001)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
42. Kontrolný monitoring
SK č.: 512-PgO/O-1874/2001 zo dňa 9.10.2001
Správa č.66/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný program: Milionár zo dňa 14.9.2001)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
43. Kontrolný monitoring
SK č.: 519-PgO/O-1909/2001 zo dňa 09.10.2001
Správa č.7/2001/RO o monitorovaní KIKS rádia (doplnená)
(monitorované dni: 18.4.,22.4., 3.6. od. 14.00 do 16.00 hod. a 15.6.2001 od 9.0012.00 hod.)

Vysielateľ: Rádio KIKS spol. s r.o., Michalovce
Číslo licencie: R/77
44. Kontrolný monitoring
SK č.: 545-PgO/O-2007/2001 zo dňa 30.10.2001
Správa č. 8/2001/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM (doplnená)
(monitorované dni: 31.08., 7.9., 14.9., 21.9.2001)
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra, číslo licencie: R/37
ÚP: dňa 20.11.2001 o 11,00 hod.
45. Kontrolný monitoring
SK č.: 548-PgO/O-2010/2001 zo dňa 30.10.2001
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
Číslo licencie: R/77
ÚP: dňa 20.11.2001 o 12,15 hod.
46. Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 71/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný program: Preteky Formule 1 z dní
10.6.,24.6.,1.7.,15.7.,29.7.,19.8.,2.9., 16.9.,30.9.,14.10.2001)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
47. Návrh na začatie správneho konania
Správa č.69/01/TV o monitorovaní programu STV
(monitorovaný program: Menu zo dňa 10.9.2001)
Vysielateľ: STV, Bratislava
48. Návrh na začatie správneho konania
Správa č.11/2001/Ro o monitorovaní vysielania pre Rusínov a Ukrajincov HR
NEV v Prešove
Správa o monitorovaní SRo pre Rusínov a Ukrajincov
(monitorované dni: 1.5.-31.5.2001)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
49. Správa č.10/01/Ro o monitorovaní N-Rádia
(monitorované dni: 3. a 4.8.2001)
Vysielateľ: N-Rádio s.r.o. , Nitra
Číslo licencie: R/67
50. Správa č.72/01/TV o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok
(monitorované dni: 28.9. a 1.-3.10.2001)
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o. , Pezinok
Číslo licencie: T/99
51. Správa č.76/2001/TV o monitorovaní vysielania stanice Mestské televízne
vysielanie Rožňava
(monitorované dni: 1.10.-6.10.2001)
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava
Číslo licencie: T/85

52. Správa č.78/01/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava
(monitorované dni: 29.9., 1.-3.10.2001)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. , Trnava
Číslo licencie: T/78
53. Správa č.74/01/TV o monitorovaní televíznej stanice HTV Hlohovec
(monitorované dni: 10.9.-14.9.2001)
Vysielateľ: mesto Hlohovec
Číslo licencie: T/28
54. Správa č.75/01/TV o monitorovaní televíznej stanice Bardejovská televízia
(monitorované dni: 7.10., 11.10. a 14.10.2001)
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov
Číslo licencie: T/132
55. Správa č.77/01/TV o monitorovaní televíznej stanice Petržalské televízne
vysielanie
(monitorované dni: 14.8., 16.8. a 17.8.2001)
Vysielateľ: Miestne vysielanie Petržalka s.r.o. , Bratislava
Číslo licencie: T/48
56. Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2232/84-2001 zo dňa 28.8.2001,
(na program TV Markíza Televízne noviny zo dňa 19.8.2001 - reálne násilie)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/84-2001 smerujúcej proti vysielaniu TV
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
57. Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2358/85-2001 zo dňa 11.9.2001,
(na program TV Markíza Chuťovky z dní 19.8., 26.8. a 16.9.2001)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2358/85-2001 smerujúcej proti vysielaniu TV
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
58. Sťažnosť č. 2558/88-2001 zo dňa 4.10.2001,
(na vysielanie teletextu TV Markíza )
Správa o šetrení sťažnosti č. 2558/88-2001 smerujúcej proti vysielaniu teletextu
TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
59. Schválenie časového harmonogramu a osnovy správy za rok 2001
60. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31.10.2001
61. Návrh na zmenu zákona č. 308/2000 Z.z.
62. Návrh na ZPC - 29. zasadnutie T-TT - Štrasburg
63. Návrh na ZPC - Európske fórum o škodlivých obsahoch - Štrasburg
64. Návrh na ZPC - Skupina MM-S-OD - Štrasburg
65. Maltský úrad pre vysielanie - správa z pracovnej návštevy
66. Správa zo ZSC - 13. Európske televízne a filmové fórum, Dublin
67. Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane do VÚC
68. Rôzne

K bodu 2)
Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/96 - systémom MMDS spoločnosti Kabel Plus
a.s., Banská Bystrica v zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-20/2.990: 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.") berie na vedomie zánik registrácie retransmisie
systémom MMDS č. TKR/96 prevádzkovateľa registrácie retransmisie spoločnosti
Kabel Plus a. s., Banská Bystrica podľa § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., a
žiada prevádzkovateľa, aby okamžite ukončil retransmisiu programových služieb,
inak mu bude uložená pokuta podľa § 64 zákona č. 308/2000 Z. z..
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania zánik registrácie.
K bodu 3)
Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/139 spoločnosti Kabel Tel, s.r.o., Bratislava v
zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Tel, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-20/3.991: 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.") berie na vedomie zánik registrácie retransmisie
č. TKR/139 prevádzkovateľa retransmisie - spoločnosti Kabel Tel, s. r. o., Bratislava
podľa § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a žiada prevádzkovateľa, aby okamžite
ukončil retransmisiu programových služieb, inak mu bude uložená pokuta podľa §
64 zákona č. 308/2000 Z. z..
Kancelária Rady písomné oznámi účastníkovi konania zánik registrácie.
K bodu 4)
Oznámenie zániku registrácie č. TKR/10 spoločnosti Kabel Plus a.s., Banská Bystrica v
zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Kabel Plus a.s., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-20/4.992: 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.") berie na vedomie zánik registrácie retransmisie
č. TKR/10 prevádzkovateľa registrácie retransmisie - spoločnosť Kabel Plus a. s.,
Banská Bystrica podľa § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., a žiada
prevádzkovateľa, aby okamžite ukončil retransmisiu programových služieb, inak
mu bude uložená pokuta podľa § 64 zákona č. 308/2000 Z. z..
Kancelária Rady písomné oznámi účastníkovi konania zánik registrácie.
K bodu 5)
Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/11 - spoločnosti Kabel Plus Bratislava a.s.,
Bratislava v zmysle § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.

ÚK: Kabel Plus Bratislava, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 01-20/5.993: 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.") berie na vedomie zánik registrácie retransmisie
č. TKR/11 prevádzkovateľa registrácie retransmisie - spoločnosti Kabel Plus
Bratislava a. s., Bratislava podľa § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., a žiada
prevádzkovateľa, aby okamžite ukončil retransmisiu programových služieb, inak
mu bude uložená pokuta podľa § 64 zákona č. 308/2000 Z. z..
Kancelária Rady písomné oznámi účastníkovi konania zánik registrácie.
K bodu 6)
Informácia o stave zaniknutých spoločností patriacich do skupiny UPC - uloženie pokuty
týmto spoločnostiam
Uznesenie č. 01-20/6.994: Rada pre vysielanie a retransmisiu po oboznámení sa s
novými skutočnosťami ohľadom spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava,
Kabel Tel, s. r. o., Bratislava, Kabel Plus Bratislava a. s., Bratislava, Trnavatel s. r.
o., Trnava, Kabel Plus akciová spoločnosť, Banská Bystrica, Kabel Plus Východné
Slovensko a. s., Košice odkladá rokovanie o tomto bode programu na svoje
zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 27.11.2001.
K bodu 7)
SK č. 52-LO/D-553/2001 zo dňa 21.03.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/162 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Obec Bracovce K.T., s.r.o., Bracovce
Uznesenie č. 01-20/7.995: 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. 52- LO/D - 553/2001 zo dňa 21.03.2001 posúdila oznam o zmene
údajov - zmene ponuky televíznych a rozhlasových programových služieb doručený
spoločnosťou Obec Bracovce K.T., s.r.o., Bracovce 275, 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.
mení
registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/162 na retransmisiu programových
služieb prevádzkovateľa retransmisie, spol. Obec Bracovce K.T. s.r.o., Bracovce
275, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/162 zo dňa 23.11.1999 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 o registrácii č. 905/2001-KE/35 zo dňa 09.10.2001.
Hlavná stanica: budova OÚ Bracovce

Lokalita: obec Bracovce
2. Územný rozsah retransmisie: obec Bracovce
3. Počet prípojok: 129
4. Ponuka programových služieb : TKR Bracovce
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza
rozšírený súbor: b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko
5. Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného
súdu Košice, spoločnosti Obec Bracovce K.T. s.r.o., Bracovce 275, zo dňa
27.02.2001, zoznam výpisov č. V-3454/01, vložka číslo: 10878/V."
Rada zamieta zaradenia programových služieb TV Luna, PRO 7, Eurosport, SAT 1,
RTL 2, DSF a Polsat do programovej ponuky v káblových rozvodov
prevádzkovateľa.
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 vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 8)
SK č. 544-LO/D-2741/2001 zo dňa 19.10.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/25 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Marián Matús, Snina
Uznesenie č. 01-20/8.996: 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/25 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb, doručené Rade dňa 19.10.2001, účastníka konania:
Marián Matús
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
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 18.07.2001,
mení
registráciu retransmisie č. TKR/25
nasledovne :
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/25 zo dňa 30.11.1994 v znení
zmien neskorších rozhodnutí sa menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa Potvrdenia
registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1002/01-ŠDR-Fg vydaného,

Telekomunikačným úradom SR, OŠD Prešov dňa 04.09.2001.
- hlavná stanica :
lokalita TKR : mesto Snina
hlavná stanica: Dom kultúry - Centrum, Snina
- lokalita a VIO : Dom kultúry - Centrum, Snina
- doprava modulácie z VIO : koaxiálnym káblom
2. Územný rozsah vysielania: mesto Snina
3. Počet prípojok: : 2340
4. Ponuka programových služieb:
a) Televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, TV LUNA, Sninská káblová
televízia/GLOBAL,
b) Rozšírený súbor : ČT 1, ČT 2, SPECTRUM, PRIMA , TV 5, ARD 1, DUNA TV,
RT PORTUGAL
b) Rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM,
Fun Radio, RádioVýchod, Rádio Kiks, Rádio REBECA
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného
súdu Prešov zo dňa 08.11.2000, zoznam výpisov 9017/00, Oddiel : Firm, vložka č.
659/P."
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 9)
SK č. 557-LO/D-2855/2001 zo dňa 31.10.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Kabel Sat - 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č. 01-20/9.997: 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/172 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb, doručené Rade dňa 31.10.2001, účastníka konania:
KABEL SAT - 1, s.r.o.
Opatovská 53
911 01 Trenčín
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 31.10.2001,
mení
registráciu retransmisie č. TKR/172

nasledovne :
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/172/2000 zo dňa 06.03.2000 sa
menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa Potvrdenia o
registrácii telekomunikačnej činnosti, vydaného Telekomunikačným úradom SR,
Odbor štátneho dohľadu Trenčín dňa 06.09.2001.
- hlavná stanica :
lokalita TKR : mesto Dubnica nad Váhom
hlavná stanica: Pod hájom č. 1095
- lokalita a VIO : Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
- doprava modulácie z VIO : koaxiálnym káblom
2. Územný rozsah retransmisie : mesto Dubnica nad Váhom
3. Počet prípojok: : 3021
4. Ponuka programových služieb:
a) Televízne programové služby
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, KABEL SAT-1 (infokanál),
PRIMA, ČT 1, ČT 2, NOVA, SAT 1, Romantika, VOX, RTL 2, PRO 7
rozšírený súbor: TV LUNA, TV NAŠA/GLOBAL, KABEL 1, VIVA 1,
SUPERMAX, SPEKTRUM, REALITY TV, 3 SAT, RTL
prémiový súbor: HBO
b) rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Rádio DÚHA,
Rádio LUMEN, HVIEZDA FM, Rádio OKEY
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného
súdu Trenčín zo dňa 16.07.2001, zoznam výpisov 776/01 - III, Oddiel : Sro, vložka č.
10605/R."
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 10)
SK č. 183-LO/D-1101/2001 zo dňa 09.05.2001
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Dubnica nad Váhom
ÚK: Kabel Sat - 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č. 01-20/10.998: Rada pre vysielanie a retransmisiu žiada Kanceláriu
Rady, aby v zmysle záverov z ústneho pojednávania požiadala ÚK Kabel Sat-1,
s.r.o. Trenčín o odstránenie nedostatkov jeho podania a upozornila účastníka
konania, že v prípade ich neodstránenia bude jeho žiadosť zamietnutá.
K bodu 11)
SK č. 549-LO/O-2018/2001 zo dňa 30.10.2001
vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/15 podľa § 54 ods. 2 písm. a), d)
zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-20/11.999: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")

ako orgán vecne príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (
ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) v správnom konaní č. 549 - LO/O - 2018/2001
začatom dňa 30.10.2001 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie č. T/15
účastníkovi konania - spoločnosti
TV LUNA, spol. s. r. o.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. na svojom zasadnutí
r o z h o d l a,
že licenciu na televízne vysielanie č. T/15 spoločnosti TV LUNA, spol. s. r. o.,
Bratislava podľa § 54 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z.
o d n í m a.
Podľa ustanovenia § 54 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielateľ povinný licenciu
bezodkladne vrátiť Rade spolu s frekvenčnými listami, ktoré sú súčasťou licencie.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme
Slovenskej republiky, ktorá by nemohla dané frekvencie využívať.
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 12)
SK č. 188-LO/D-730/2001 zo dňa 04.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/156 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Dušan Sika, Nové mesto nad Váhom
Uznesenie č. 01-20/12.1000: 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. 188-LO/D-730/2001 zo dňa 04.04.2001 v znení neskorších
doplnkov posúdila oznam o zmene registrácie v zmysle zmeny televíznych a
rozhlasových programových služieb, doručených držiteľom registrácie:
Dušan Sika
Obchodné meno: Dušan Sika - STELAR
Malinovského č. 1224/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
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.
mení
registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/156 na retransmisiu programových
služieb prevádzkovateľa retransmisie - Dušan Sika, obchodné meno: Dušan Sika STELAR, bytom Malinovského č. 1224/3, Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu zmeny

ponuky programových služieb takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/156 zo dňa 20.09.1999 sa vypúšťa
časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení
znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 697/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Dobrá Voda
Hlavná stanica: budova OÚ Dobrá Voda
Lokalita: Dobrá Voda
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 698/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Jaslovské Bohunice
Hlavná stanica: budova OÚ Jaslovské Bohunice
Lokalita: Jaslovské Bohunice
1.3. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 703/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Zavar
Hlavná stanica: budova OÚ Zavar
Lokalita: obec Zavar
1.4. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 700/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Sasinkovo
Hlavná stanica: Pôdohospodárske družstvo - Sasinkovo
Lokalita: obec Sasinkovo
1.5. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 702/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Trebatice
Hlavná stanica: budova OÚ Trebatice
Lokalita: obec Trebatice
1.6. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 695/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Brestovany
Hlavná stanica: Dom smútku - Brestovany
Lokalita: obec Brestovany
1.7. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 701/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Špačince
Hlavná stanica: budova OÚ Špačince
Lokalita: obec Špačince
1.8. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 699/TT/2001 vydané OŠD
Trnava dňa 27.08.2001 pre KR Krakovany
Hlavná stanica: budova OÚ Krakovany
Lokalita: obec Krakovany
1.9. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č.490/01/TN/KDS vydané OŠD
Trenčín dňa 05.09.2001 pre KR Čachtice
Hlavná stanica: budova OÚ Čachtice
Lokalita: obec Čachtice
2. Územný rozsah retransmisie: Dobrá Voda, Jaslovské Bohunice, Zavar,
Sasinkovo, Trebatice, Brestovany, Špačince, Krakovany, Čachtice
3. Počet prípojok: predpokladaný skutočný
Dobrá Voda

302

235

Jaslovské Bohunice 275

210

Zavar

336

265

Sasinkovo

155

120

Trebatice

296

230

Brestovany

322

240

Špačince

420

240

Krakovany

380

98

Čachtice

850

630

4. Ponuka programových služieb :
4.1 TKR Dobrá Voda
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT
2, NOVA, Prima, TV 5, DW,
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.2 TKR Jaslovské Bohunice
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA 3, LUNA, ČT 1, ČT
2, NOVA, Prima, ARD, TV 5, DW,
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.3 TKR Zavar
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima, TV 5, ARD
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.4 TKR Sasinkovo
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, LUNA, TA 3, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima, ARD, DW, TV 5
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.5 TKR Trebatice
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV Naša/Global, TA 3, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima , DW, TV 5, ARD
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.6 TKR Brestovany
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA 3, LUNA, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima, TV 5, DW, ARD

b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.7 TKR Špačince
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, LUNA,TA 3, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima, ORF 1, DW, TV 5, ARD
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.8 TKR Krakovany
a) televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA 3, LUNA, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima, ZDF, ARD, DW, TV 5
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
4.9 TKR Čachtice
a) televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA 3, LUNA, ČT 1, ČT
2, Nova, Prima, DW, TV 5, ARD, ZDF
b) rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock
FM, Rádio Regina
5. Právne skutočnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Trenčín zo dňa 26.03.2001, zoznam výpisov 2207/01, Oddiel : Firm, vložka č.
10033/R."
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 vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 13)
SK č. 500-LO/D-2226/2001 zo dňa 28.08.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/100 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb a zmeny územného rozsahu retransmisie
ÚK: OSBD Rimavská Sobota
Uznesenie č. 01-20/13.1001: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z.
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla na
svojom zasadnutí dňa 20.11.2001 takto: v správnom konaní č. 500 - LO/D 2226/2001 začatom dňa 28.08.2001 vo veci zmeny registrácie retransmisie účastníka
konania:
Stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota
Okružná 50
979 01 Rimavská Sobota
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

r o z h o d n u t i e:
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe
oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/100 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/100/97 zo dňa 25.07.1997
nasledovne:
A. Hlavná stanica: Školská 3, Tornaľa
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti TÚ SR, číslo registrácie: BB-461/01-R zo dňa 21.08.2001 :
- hlavná stanica - lokalita: Školská 3, Tornaľa
2. Územný rozsah retransmisie: Tornaľa
3. Počet prípojok: - predpokladaný: 1092
- skutočný: 1092
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, MTV 2, TV 2,
DUNA TV, RTL klub, VIVA, RTL, RTL II, BBC, PRO 7,
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY,
B. Hlavná stanica - lokalita: Daxnerova 1120, Tisovec
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti TÚ SR, číslo registrácie: BB-459/01-R zo dňa 21.08.2001 :
- hlavná stanica - lokalita: Daxnerova 1120, Tisovec
2. Územný rozsah retransmisie: Tisovec
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 589
- skutočný: 589
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, MTV 1, MTV 2, VIVA,
BBC, PRO 7, RTL, RTL II,
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY
C. Hlavná stanica - lokalita: Nábrežie Rimavy 448, Hnúšťa
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti TÚ SR, číslo registrácie: BB-457/01-R zo dňa 21.08.2001 :
- hlavná stanica - lokalita: Nábrežie Rimavy 448, Hnúšťa
2. Územný rozsah retransmisie: Hnúšťa - Centrum
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 1341
- skutočný: 1341
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV 3, MTV 1, MTV 2,
RTL, RTL II, VIVA, PRO 7

b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY
D. Hlavná stanica - lokalita: Novomeského 3, Rimavská Sobota
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti TÚ SR, číslo registrácie: BB-460/01-R zo dňa 21.08.2001 :
- hlavná stanica - lokalita: Novomeského 3, Rimavská Sobota
2. Územný rozsah retransmisie: Rimavská Sobota, sídlisko Západ
3. Počet prípojok: - predpokladaný: 2308
- skutočný: 2308
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, Global/TV Naša, TV 3,
RTL, RTL II, PRO 7, VIVA, MTV 1, MTV 2, DUNA TV, TV 2, RTL Klub, Super
RTL, VIVA, BBC, PRO 7, RTL, RTL II,
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY
E. Hlavná stanica - lokalita: Clementisa 25, Hnúšťa - Likier
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti TÚ SR, číslo registrácie: BB-458/01-R zo dňa 21.08.2001:
- hlavná stanica - lokalita: Clementisa 25, Hnúšťa - Likier
2. Územný rozsah retransmisie: Hnúšťa - Likier
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 168
- skutočný: 168
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV 3, MTV 1, MTV 2,
RTL, RTL II, VIVA, PRO 7
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY
F. hlavná stanica - lokalita: Sídlisko Rimava 32, Rimavská Sobota
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti TÚ SR, číslo registrácie: BB-462/01-R zo dňa 21.08.2001:
- hlavná stanica - lokalita: Sídlisko Rimava 32, Rimavská Sobota
2. Územný rozsah retransmisie: Rimavská Sobota - nám. Š. M. Daxnera
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 225
- skutočný: 225
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby:
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV 3, Global/TV Naša,
MTV 1, MTV 2, TV 2, Duna TV, RTL Klub, RTL II, PRO 7, VIVA, SAT 1, MTV,
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio
ROCK FM; FUN Rádio, Rádio TWIST, Rádio OKEY
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného
súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 140/S, zoznam výpisov č. 2203/01 zo dňa

18.04.2001."
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 písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 14)
SK č. 556-LO/D-2897/2001 zo dňa 07.11.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/155 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ
Uznesenie č. 01-20/14.1002: 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
KTR, s. r. o
Imeľ č. 507
946 52 Imeľ
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., na základe
oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/155 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/155/99 zo dňa 16.09.1999
nasledovne:
" 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa podmienok
všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR, č. registrácie
806/01/OŠDNR zo dňa 10.10.2001
- hlavná stanica - lokalita: obec Imeľ
- vlastný informačný okruh: nie
2. Územný rozsah vysielania: obec Imeľ
3. Počet prípojok:
- predpokladaný: 486
- skutočný: 486
4. Ponuka programových služieb:
a ) televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, TV Naša/Global,
ČT 1, ČT 2, MTV 1, MTV 2, RTL KLUB, TV 2, Duna TV, Minimax, Filmmúzeum,
Satelit, VOX, PRO 7, VIVA
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO , Rádio DEVÍN,
Rádio ROCK FM; N - Rádio, Rádio OKEY, Rádio LUMEN, Rádio TWIST, Rádio
Forte
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného

súdu Nitra, vložka číslo: 11049/R, zoznam výpisov 1002/01-I zo dňa 06.03.2001"
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 vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho
účastníkovi konania.
K bodu 15)
SK č. 440-LO/D-2065/2001 zo dňa 15.08.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/34 z dôvodu zmeny právnych skutočností
spoločnosti
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, s.r.o., Prešov
Uznesenie č. 01-20/15.1003: 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. 440-LO/D-2065/2001 zo dňa 15.08.2001 posúdila oznámenie o
zmene registrácie retransmisie č. TKR/34 podľa § 60 ods. 3 v zmysle zmeny
televíznych a rozhlasových programových služieb a zmeny právnych skutočností z
dôvodu zmien štatutárneho orgánu a zmien v dozornej rade účastníka konania TATRA TEMEX CABLE, a.s., Duchnovičovo nám. 1, Prešov 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.
mení
registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/34 na retransmisiu programových
služieb prevádzkovateľa retransmisie spol. TATRA TEMEX CABLE, a.s.,
Duchnovičovo nám. 1 Prešov z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a
zmeny právnych skutočností spol. takto:
V rozhodnutí o registrácii č. TKR/34 zo dňa 10.05.1995 v znení zmien vykonaných
rozhodnutím TKR/34/RZL/30/96 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a
rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-778/01- ŠDR-Fg zo dňa
03.08.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Prešove
Hlavná stanica: Exnárova 36, Prešov
Lokalita: Prešov, sídl. Sekčov, Šváby, Solivar
lokalita štúdia VIO: Exnárova 35, Prešov
1.2 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1027/01- ŠDR-Fg zo dňa
07.09.2001, vydané TÚ SR - OŠD v Prešove
Hlavná stanica: Vl. Clementisa 16
Lokalita: Prešov, sídl. II. a sídl. III.
2. Územný rozsah retransmisie: Prešov, sídl. Sekčov, Šváby, Solivar, sídl. II. a III.
predpokladaný skutočný
3. Počet prípojok:
3.1 TKR ul. Exnárova 36 8 000

4 899

3.2 TKR V. Clementisa 16 7 000

4 851

4. Ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
programová ponuka:
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TV VEGA, Hallmark, Eurosport, TV
LUNA, Discovery, Romantica, Cartoon Network, MTV Europe, BBC WORLD, TV
3, TV 5, VH 1
rozšírený súbor: vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne
vysielanie č. T/66, držiteľom licencie je TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov
b) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio FLASH, Rádio
TWIST, Rádio Východ, Rádio Okey
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného
súdu Prešov, zoznam výpisov č.4638/01, vložka č. 216/P zo dňa 02.07.2001, Rade
doručeného dňa 15.08.2001.
Rada zamieta zaradenie programových služieb: RTL, ČT 1, DSF, Prima, SAT 1,
PRO 7, VIVA, Polsat a ARD do programovej ponuky v káblových rozvodov
prevádzkovateľa.
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/1,3) je 10. 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 16)
SK č. 409-LO/D-1543/2001 zo dňa 21.06.2001
vo veci zmeny licencie č. T/84 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-20/16.1004: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej aj "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 Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava
podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom podľa § 71 cit.
zákona v správnom konaní č. 409-LO/D-1543/2001, začatom dňa 21.06.2001 vo veci
zmeny licencie T/84 z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na
základnom imaní a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch vysielateľa
Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.,
Matejkova 20,
841 05 Bratislava
posúdila podanie doručené Rade dňa 21.06.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č.
308/2001 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.,
vychádzajúc z ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení

licenciu T/84 na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľa Karloveská
realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava vo výrokovej časti
rozhodnutia o udelení licencie takto:
"I.
1. Názov programovej služby: TV Karlova Ves
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť
licencie končí dňa 08.07.2009
3. Časový rozsah vysielania: 16 hod./týždenne
videotext - po.-ne. - 16:30-18:30 hod. = 14 hod./týždenne
spravodajský blok - 4x do týždňa (utorok, štvrtok, piatok, nedeľa) - 18:30-19:00
hod. = 2 hod./týždenne
4. Územný rozsah vysielania: lokálne, Mestská časť Karlova Ves
5. Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I, spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841
05 Bratislava, zoznam výpisov č. II 8200/2001, vložka číslo:11557/B.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou :
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, spoločnosti
Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Matejkova 20, 841 05 Bratislava, zoznam
výpisov č. II 8200/2001, vložka číslo:11557/B.
III.
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej
skladby:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -max. 87,5 %
Programy - min. 12,5 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo -80 %
Publicistika - 10%
1. politická publicistika - 5%
2. ostatná publicistika - 5%
Dokumentárne programy - 10%
Dramatické programy - 0 %
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%
Hudobné programy - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z
celkového vysielacieho času: 5 %, vysielateľ sporadicky preberá programy od iných
lokálnych televízií, ich podiel nie je väčší ako 5 % jeho celkového vysielania
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 12,5%
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je

vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými
producentmi : podľa § 28 zák. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. : vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na
lokálne vysielanie
7. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní
televíznej programovej služby: teletext nevysiela
8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade
(§ 16 písm. e):
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni,
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3, alebo
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov
IV.
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného
systému spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie
retransmisie č. TKR/13 spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych v znení neskorších
predpisov, položky č. 13 písm. f) je =30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských
korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v
plnom znení.
K bodu 17)
SK č. 543-LO/D-1300/2001 zo dňa 28.05.2001
vo veci zmeny licencie č. T/90 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda
Uznesenie č. 01-20/17.1005: 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 P e r f e c t s akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie 1203, 929 01
Dunajská Streda podľa § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň postupom
podľa § 71 cit. zákona rozhodla na svojom zasadnutí dňa 20.11.2001 takto: v
správnom konaní č. 543-LO/D-1300/2001, začatom dňa 02.10.2001 vo veci zmeny
licencie T/90 z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa
P e r f e c t s akciová spoločnosť,
Alžbetínske námestie 1203,
929 01 Dunajská Streda
posúdila podanie doručené Rade dňa 28.05.2001 podľa § 51 ods. 1 zákona č.
308/2001 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.,
vychádzajúc z ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení
licenciu T/90 na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľa P e r f e c t s
akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda vo
výrokovej časti rozhodnutia o udelení licencie takto:
"I.
1. Názov programovej služby: "Mestská televízia DSTV"
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť
licencie končí dňa 10.10.2009
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálne - mesto Dunajská Streda
5. Jazyk vysielania: dvojjazyčné vysielanie, slovenský 50 % + maďarský 50 %
II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Trnava spoločnosti P e r f e c t s akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie 1203, 929
01 Dunajská Streda, zoznam výpisov č. KO-2674/2001, vložka číslo:200/T, zo dňa
11.04.2001.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou :
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava spoločnosti P e r f e c t
s akciová spoločnosť, Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, zoznam
výpisov č. KO-2674/2001, vložka číslo:200/T, zo dňa 11.04.2001.
III.
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej
skladby doručenej Rade dňa 02.10.2001 (č. p. d. 2570):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - 15 %
Programy - 85 %
b) Programy (100%):
Spravodajstvo - 0 %
Publicistika - 100%
1. politická publicistika - 0%
2. ostatná publicistika - 100 %
Dokumentárne programy - 0%
Dramatické programy - 0 %
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%
Hudobné programy - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z
celkového vysielacieho času: 0 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 85 %
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými
producentmi: podľa § 28 zák. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. : vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na
lokálne vysielanie
6. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní
televíznej programovej služby:
Teletextové vysielanie DSTV bude v slovenskom a maďarskom jazyku.
Číslovanie jednotlivých rubrík v maďarskom jazyku bude od stránky 101-450, v
slovenskom jazyku od stránky 502-850. maximálny počet stránok je v rozsahu 100899, maximálny počet podstrán môže byť pri každej stránke po 6.
Jednotlivé rubriky budú nasledovné:
-miestne správy
-infoservis s verejnými a úradnými informáciami
-policajné správy
-úradné hodiny kultúrnych inštitúcií, štátnej a verejnej správy
-cestovné poriadky MHD
-ponuka voľných pracovných miest úradu práce
-programy pre voľný čas
-spravodajstvo zo športu a i.
Aktualizácia jednotlivých rubrík je plánovaná priebežne, vždy po uzávierke
Textových informácií. Vysielateľ plánuje vysielať teletextod 01.01.2002.
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade záznam vysielania
(§ 16 písm. e):
a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni,
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3,
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
IV.
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti
UPC Slovensko s.r.o., Bratislava
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie
retransmisie č. TKR/13 spoločnosť UPC Slovensko s.r.o., Bratislava".
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, položky č. 13 písm. f) určuje Rada správny poplatok 10.000,- Sk (slovom
desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v
plnom znení.
K bodu 18)
SK č. 3-LO/D-113/2001 zo dňa 17.01.2001
vo veci zmeny licencie č. T/101 z dôvodu zmeny programovej skladby, zmeny podielov
programových typov
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká
Uznesenie č. 01-20/18.1006: 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. 3-LO/D-113/2001 zo dňa 17.01.2001 posúdila žiadosť o zmenu licencie
spoločnosti OTS, s.r.o., Podvysoká z dôvodu zmeny programovej skladby a podielov
programových typov podľa § 51 ods.4 a oznámenia podľa § 72 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu č. T/101 na lokálne terestriálne televízne vysielanie nasledovne: Údaje v
rozhodnutí o udelení licencie č. T/101/98 zo dňa 28.10.1998 sa menia a dopĺňajú a v
úplnom znení znejú takto:
"I.
(1) Názov programovej služby: Kysucké televízne vysielanie (KTV)
(2) Doba, na ktorú je licencia na terestriálne televízne vysielanie udelená: dvanásť
rokov, platnosť licencie končí 31.10.2010
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
lokálne vysielanie :
pondelok - piatok : 3 hodiny denne
sobota - nedeľa : 1 hodina denne
vysielanie programovej služby GLOBAL :
pondelok - piatok : 21 hodiny denne
sobota - nedeľa : 23 hodín denne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Čadca a okolité obce - Milošová,
Raková, Čadečka, Horelica
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II.
Právne skutočnosti :
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel
na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu
Žilina, zoznam výpisov č.: 3319/01, oddiel : Sro, vložka číslo : 10462/L, vydaného
dňa 04.04.2001.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou :
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, zoznam výpisov č.:
3319/01, oddiel : Sro, vložka číslo : 10462/L, vydaného dňa 04.04.2001.
III.
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby,
doručenej Rade dňa 06.07.2001:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max.- 40 %
2. Programy :min. - 60 %
b/ Programové typy: 100%
1.Spravodajstvo: 11 %
2. Publicistika: 17 %
2.a. Politická publicistika: 7 %
2.b. Ostatná publicistika: 10 %
3. Dokumentárne programy: 4 %

4. Dramatické programy : 30 %
5. Zábavno-hudobné programy: 2 %
6. Hudobné programy : 35 % (aj Nočný relax)
7. vzdelávacie programy : 0 %
8. náboženské programy : 0 %
9. športové programy : 1 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z
celkového vysielacieho času: 89,88 % (GLOBAL) - vysielateľom programovej
služby GLOBAL je spoločnosť MAC TV, s.r.o., Košice na základe licencie na
televízne vysielanie č. T/39
(2) Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom
záujme: min. 10%
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými
producentami : podľa § 23 a § 25 zákona č. 308/2000 Z.z.
(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 Jednotného systému označovania programov a
podmienok jeho uplatňovania
IV.
Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list č.j. 10842/SKS-98, vydaný
Telekomunikačným úradom SR dňa 19.10.1998.
Televízny kanál : 55
Maximálne vyžiarený výkon : 30 W
Obmedzenie výkonu v azimute :
Polarizácia horizontálna
Lokalita : Čadca, U Liškov
Oblasť pokrytia : mesto Čadca a okolité obce - Milošová, Raková, Čadečka,
Horelica
Súradnice : 18 E 48 24 49 N 27 07
Nadmorská výška : 393 m. n. m.
Výška stredu antény nad terénom : 30 m
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu
kmitočtu.
Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách je vysielateľ zodpovedný za využitie
parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej
frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia
signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy
telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade.
1. Programová služba je vysielaná terestriálne v meste Čadca a okolitých obciach
2. 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.
3. Podmienky vysielania teletextu : nevysiela sa."

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/14 )
=10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho
účastníkovi konania.
K bodu 19)
Návrh na začatie SK
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica - licencia č. T/96
Uznesenie č. 01-20/19.1007: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z §
72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči vysielateľovi na základe licencie T/96, spol.
VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 3.12.2001.
K bodu 20)
Návrh na začatie SK
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica (TKR/107)
Uznesenie č. 01-20/20.1008: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z §
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči prevádzkovateľovi retransmisie na základe
registrácie č. TKR/107, spol. VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica.
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 3.12.2001.
K bodu 21)
SK č. 76-LO/D-676/2001 zo dňa 03.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/107 z dôvodu zmeny územného rozsahu
retransmisie - návrh na zamietnutie žiadosti
ÚK: VARES s.r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 01-20/21.1009: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
rozhodla o zamietnutí žiadosti podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. vo
veci zmeny registrácie retransmisie v správnom konaní č. 76- LO/D - 676/2001 zo
dňa 03.04.2001 prevádzkovateľa retransmisie na základe registrácie č. TKR/107,
spol. VARES s.r.o., Chalupkova 25, Banská Bystrica.
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.:
K bodu 22)
Návrh na začatie SK
vo veci uloženia pokuty podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

ÚK: Július Pereszlenyi, Pohronský Ruskov, (TKR/11)
Uznesenie č. 01-20/22.1010: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
rozhodla o začatí správneho konania vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z §
73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči prevádzkovateľovi retransmisie s registráciou
retransmisie č. TKR/111 Júliusovi Pereszlényimu, bytom Pohronský Ruskov
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 3.12.2001.
K bodu 23)
SK č. 552-LO/O-2030/2001 zo dňa 30.10.2001
vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia - návrh na zastavenie konania
ÚK: mesto Sečovce
Uznesenie č. 01-20/23.1011: 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 aj "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
prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia ( § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) v
meste Sečovce a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 552-LO/O2030/2001 vo veci prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia ( § 67 ods. 9 zákona
č. 308/2000 Z. z.) v meste Sečovce, ktoré Rada začala dňa 30.10.2001, pretože
obchodná spoločnosť MKTS s.r.o., Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce,
ktorej jediným spoločníkom je mesto Sečovce, listom doručeným Rade dňa
08.11.2001, požiadala o registráciu retransmisie podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.,
a tým teda odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady.
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 24)
SK č. 555-LO/D-2776/2001 zo dňa 23.10.2001
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/53 podľa § 63 ods. 1 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Obec Kameničná
Uznesenie č. 01-20/24.1012: 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. 555-LO/D-2776/2001
začatom dňa 23.10.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/53
účastníka konania obci Kameničná, postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.
z.
rozhodla,
že registráciu retransmisie č. TKR/53 účastníka konania obec Kameničná , podľa §
63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

ruší
z dôvodu, že účastník konania podaním, doručeným Rade dňa 23.10.2001 o to
požiadal.
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie
rozhodnutia.
K bodu 25)
SK č. 558-LO/D-2940/2001 zo dňa 12.11.2001
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/108 podľa § 63 ods. 1 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SBD Veľké Rovné
Uznesenie č. 01-20/25.1013: 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. 558-LO/D-2940/2001
začatom dňa 12.11.2001 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/108
účastníka konania Stavebné bytové družstvo, Veľké Rovné , postupom v súlade s §
71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla,
že registráciu retransmisie č. TKR/108 účastníka konania Stavebné bytové družstvo,
Veľké Rovné, podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ruší
z dôvodu, že účastník konania podaním, doručeným Rade dňa 12.11.2001 o to
požiadal.
Kancelária vydá účastníkovi konania v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia.
K bodu 26)
SK č. 435-LO/D-1960/2001 zo dňa 03.08.2001
vo veci zmeny licencie č. T/123 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu
zmeny spôsobu technického zabezpečenia vysielania o vysielanie v káblových rozvodoch
ÚK: Televízia Poprad, s.r.o., Poprad
Uznesenie č. 01-20/26.1014: 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. 435-LO/D-1960/2001 zo dňa 03.08.2001 posúdila žiadosť o
zmenu licencie T/123 na televízne vysielanie z dôvodu rozšírenia spôsobu vysielania
o vysielanie v káblových rozvodoch podľa § 51 ods. 4 a podľa § 72 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z. a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/123 nasledovne:
V celom texte rozhodnutia o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.04.2000 v znení
zmien vykonaných rozhodnutím č. T/123/RZL/316/2000 zo dňa 14.11.2000 sa v
slovnom spojení "televízne terestriálne vysielanie" vypúšťa slovo "terestriálne".

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.04.2000 v znení zmien
vykonaných rozhodnutím č. T/123/RZL/316/2000 zo dňa 14.11.2000 sa menia a v
úplnom znení znejú takto:
"I.
1. Názov programovej služby: TELEVÍZIA POPRAD
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť
licencie končí dňom 10.10.2012
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
Prešov zo dňa 21.03.2001, vložka číslo: 10081/P
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 21.03.2001,
vložka číslo: 10081/P
III.
1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby
uvedenej v podaní zo dňa 18.10.2001, ktoré bolo doručené Rade dňa 24.10.2001
(č.p.d. 2793/2001)
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 78,7 %
2. Programy: min. 21,3 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 78,3 %
2. Publicistika: 21,7 %
2.1. Politická publicistika: 0 %
2.2. Ostatná publicistika: 21,7 %
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. 21,3
%
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 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: nevysiela
IV.
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným
úradom SR, č.j. 5541/SKS-00 zo dňa 24.08.2000, ktorým sa vysielateľovi v súlade s
plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Televízny kanál: 55
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W
Polarizácia: horizontálna
Oblasť pokrytia: mesto Poprad
Súradnice: 20 14 E 32, 49 02 N 25 (WGS 84)
Nadm. výška: 683 m n.m.
Výška stredu antény nad terénom: 10 m
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF3EHN
2. Programová služba je šírená aj prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti Kabel
Plus Východné Slovensko a.s., Košice.
3. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie
retransmisie č. TKR/14 spoločnosť Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice.
4. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni
b) v prípade použitia iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa
položky č. IV. písmena f/5) vo výške 15.000,- Sk ( slovom pätnásťtisíc slovenských
korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho
účastníkovi konania.
K bodu 27)
SK č. 263-LO/D-791/2001 zo dňa 05.04.2001
vo veci registrácie retransmisie
ÚK: Krasňanček, s.r.o., Krasňany
Uznesenie č. 01-20/27.1015: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit.
zákona v správnom konaní č. 263-LO/D-791/2001, začatom dňa 05.04.2001 vo veci
žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľa:
KRASŇANČEK, s.r.o.,
013 03 Krasňany
na prevádzkovanie retransmisie v TKR v obci Krasňany posúdila žiadosť doručenú

Rade dňa 05.04.2001 a doplňujúce podania Rade doručené dňa 12.10.2001,
19.10.2001 a 02.11.2001 a
vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa Potvrdenia registrácie
retransmisie č. ZA-859/2001 vydaného TÚ SR dňa 18.09.2001
- hlavná stanica - lokalita: Krasňany, požiarna zbrojnica
- lokalita štúdia VIO: - doprava modulácie z VIO: 2. Územný rozsah retransmisie: obec Krasňany
3. Počet prípojok: skutočný 200, predpokladaný 250
4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TV Naša/Global, TA3, Nova,
Prima, ČT 1, ČT 2, RTL, PRO 7, SAT 1, Viva
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rebeca,
Rádio Žilina, Rádio Frontinus
5. Právne skutočnosti:
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina spoločnosti
KRASŇANČEK, s.r.o., 013 03 Krasňany, vložka č. 12791/L, zo dňa 04.04.2001.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa
položky č. V. písmena h/ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho
účastníkovi konania.
K bodu 28a)
SK č. 553-LO/D-2870/2001 zo dňa 02.11.2001
vo veci udelenia predbežného súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom
imaní
ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice
ÚK: AHP Hydraulika, a.s., Turčianske Teplice
Uznesenie č. 01-20/28.1016: 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 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom
konaní č. 553-LO/D-2870/2001 zo dňa 02.11.2001 s účastníkmi konania:
Rebeca, s.r.o.
Horné Ratkovce 1447
039 01 Turčianske Teplice
a
AHP HYDRAULIKA, a.s.
Robotnícka 841
039 01 Turčianske Teplice

posúdila a vyhodnotila predložené údaje a doklady pre rozhodnutie podľa § 71
zákona č. 308/2000 Z.z. a podľa § 46 a nasl. zákona 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. 553-LO/D-2870/2001 vo veci žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu s prevodom 203/217 podielu na základnom imaní
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/72 spoločnosti Rebeca, s.r.o.,
Turčianske Teplice z terajšieho spoločníka Ing. Viliama Žingora, bytom Martin,
Zvolenská 3989/15 na spoločnosť AHP HYDRAULIKA, a.s., IČO: 31563104, so
sídlom Turčianske Teplice, Robotnícka 841.
Kancelária Rady vydá účastníkom konania v tejto veci písomné vyhotovenie
rozhodnutia.
K bodu 28 b)
SK č. 559-LO/D-2988/2001 zo dňa 14.11.2001
vo veci návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom
imaní vysielateľa na základe licencie č. R/72
ÚK: Rebeca, s.r.o., Horné Ratkovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
ÚK: TMCo, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 48, 038 61 Vrútky
Uznesenie č. 01-20/28.1017: 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 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom
konaní č. 553-LO/D-2870/2001 zo dňa 02.11.2001 s účastníkmi konania:
Rebeca, s.r.o.
Horné Ratkovce 1447
039 01 Turčianske Teplice
a
TMCo, s.r.o.
Sv. Cyrila a Metoda 48
038 61 Vrútky
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod 1 00% podielu na
základnom imaní spoločnosti Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice na spoločnosť
TMCo, s.r.o., Vrútky a nariadila v tejto veci ústne pojednávanie z dôvodu, že je
potrebné objasniť niektoré skutočnosti, ktoré sú podkladom pre rozhodnutie vo
veci.
Kancelária Rady pozve účastníkov správneho konania na ústne pojednávanie, ktoré
sa uskutoční dňa 4.12.2001 v sídle Rady.
K bodu 29)
SK č. 425-LO/D-1864/2001 zo dňa 06.07.2001
vo veci zmeny licencie č. T/130 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania - návrh na
zastavenie konania
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Ľupča

Uznesenie č. 01-20/29.1018: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní, začatého na základe oznámenia doručeného Rade dňa 06.07.2001
ohľadom zníženia časového rozsahu vysielania účastníka konania
Milan Janovec
Pod Zámkom 29
976 13 Slovenská Lupča
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 425-LO/D-1684/2001 vo veci zmeny časového rozsahu vysielania,
ktoré sa začalo dňa 06.07.2001 doručením podania, pretože účastník konania
podaním doručeným Rade dňa 08.11.2001 doplnil údaje, podľa ktorých nedošlo k
zmene licencie na televízne vysielanie, čím odpadol dôvod konania začatého na
podnet správneho orgánu.
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
K bodu 30)
SK č. 477-LO/D-1816/2001 zo dňa 27.10.2001
vo veci zmeny licencie č. R/43 z dôvodu zmeny programovej skladby, jazyka vysielania,
časového rozsahu vysielania, územného rozsahu vysielania a vytvorenia programovej
siete
ÚK: BBC WORLD Service Slovak Section, Londýn, UK
Uznesenie č. 01-20/30.1019: 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 aj
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v
správnom konaní č. 477-LO/O-1816/2001, vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie
č. R/43 na vysielanie rozhlasovej programovej služby podľa § 51 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
BBC World Service
Slovak Section
Bush House
WC2B 4PH London
United Kingdom
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/43/RUL/95 zo dňa 12.09.1995 v znení
Rozhodnutia č. R/43/RZL/69/97 zo dňa 28.04.1997 a Rozhodnutia č.
R/43/RZL/239/2000 zo dňa 14.11.2000 nasledovne:
" I.

1. Názov programovej služby: Slovenské vysielanie BBC World Service
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 8 rokov od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie č. R/43 zo
dňa 14.11.2000, licencia zaniká dňom 15.11.2008
3. Časový rozsah vysielania:
10 hodín 45 minút týždenne
Z toho:
I. Bratislava-pásmo VKV II a SV
Programy slovenského vysielania BBC v dňoch:
- pondelok-piatok od:
06.00-06.05 hod.
08.00-08.30 hod.
10.00-10.10 hod.
17.30-18.00 hod.
21.30-22.00 hod.
- sobota-nedeľa od:
17.30-18.00 hod.
21.30-22.00 hod.
- v ostatnom čase anglické vysielanie BBC
II. Banská Bystrica-pásmo VKV II
Programy BBC podľa bodu I. a programy Rádia Regina Banská Bystrica vysielané
v dňoch:
- pondelok-piatok od:
06.05-08.00 hod.
08.30-10.00 hod.
10.10-17.30 hod.
18.00-21.30 hod.
22.00-06.00 hod.
- sobota-nedeľa od:
00.00-17.30 hod.
18.00-21.30 hod.
22.00-24.00 hod.
III. Košice-pásmo VKV II
Programy BBC podľa bodu I. a programy Rádia Regina Košice vysielané v dňoch:
- pondelok-piatok od:
06.05-08.00 hod.
08.30-10.00 hod.
10.10-17.30 hod.
18.00-21.30 hod.
22.00-06.00 hod.
- sobota-nedeľa od:
00.00-17.30 hod.
18.00-21.30 hod.
22.00-24.00 hod.
Časový rozsah vysielania programov preberaných od Slovenského rozhlasu: 157
hodín 15 minút týždenne

4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský, anglický
Pomer slovenského a anglického jazyka v slovenskom vysielaní BBC
Bratislava-VKV II a SV B. Bystrica-VKV II Košice-VKV II
7,3% v slov. : 92,7 % v angl. 100 % v slov. jazyku 100 % v slov. jazyku
6. Pridelené frekvencie: pásmo VKV II
a) 93,8 MHz - Bratislava
b) 105,4 Mhz - Banská Bystrica
c) 103,2 MHz - Košice
pásmo SV
a) 1521 kHz - Košice
b) 1521 kHz - Rimavská Sobota
c) 1521 kHz - Nitra-Jarok
pásmo KV
a) Rimavská Sobota ( vysielanie nezmeneného programu BBC World Service pre
zahraničie)
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 The British Broadcasting Corporation, organizačná zložka,
zoznam výpisov č. I 7490/96, vložka číslo 964/B, zo dňa 08.08.1996
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti The
British Broadcasting Corporation, organizačná zložka, zoznam výpisov č. I 7490/96,
vložka číslo 964/B, zo dňa 08.08.1996
III.
1) Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach
programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:
Programová skladba v znení podania č. 2885/2001 zo dňa 06.11.2001 a zo dňa
12.11.2001, z toho je podiel preberaných programov od Slovenského rozhlasu v
pracovných dňoch 92,7% a podiel prebraných programov od Slovenského rozhlasu
vo víkendových dňoch 95,8 % z celkového vysielacieho času na vysielačoch Banská
Bystrica a Košice v pásme VKV II.
2) Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej
skladby:
Programové typy:
1. Spravodajstvo - Bratislava 23%, Banská Bystrica 15,8%, Košice 16,1%
2. Publicistika:
2.1 politická publicistika - Bratislava 59%, Banská Bystrica 20,1%, Košice 20,3%
2.2. ostatná publicistika - Bratislava 14%, Banská Bystrica 36,1%, Košice 35,8%
3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1. detské programy - 0%
3.2. náboženské programov - 0%
3.3. literárno-dramatické programy - Bratislava 0%, B. Bystrica 9,3%, Košice 9,3%
3.4. zábavné programy - Bratislava 0%, B. Bystrica 9,3%, Košice 9,3%

3.5. hudobné programy - Bratislava 0%, Banská Bystrica 11,4%, Košice 11,4%
3) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom
mesiaci: Bratislava 100%, Banská Bystrica 98,8%, Košice 98,8%
4) Podiel preberaných programov od Slovenského rozhlasu - Programy Rádia
Regina Banská Bystrica a Rádia Regina Košice v programovej službe (bežný
mesiac) určený z celkového vysielacieho času podľa podania č. 2885/2001 zo dňa
06.11.2001 a 12.11.2001: 92,7%
Vytvorenie programovej siete podľa § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.
schválila Rada dňa 30.10.2001.
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 07.09.1995, ktorými sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia
kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Frekvencia: 93,8 MHz
Lokalita: Bratislava, kóta Kamzík
Oblasť pokrytia: okolie Bratislavy
Súradnice: E 17 06/N 48 11
Číslo frekvenčného listu: 7212/SKS-95
Frekvencia: 105,4 MHz
Lokalita: Suchá hora
Oblasť pokrytia: Banská Bystrica a okolie
Súradnice: E 19 00/N 48 44
Číslo frekvenčného listu: 7214/SKS-95
Frekvencia: 103,2 MHz
Lokalita: Košice, Šibená hora
Oblasť pokrytia: Košice a okolie mesta
Súradnice: E 21 15 45/N 48 42 12
Číslo frekvenčného listu: 7213/SKS-95
Frekvencia: 1521 kHz
Lokalita: Košice
Oblasť pokrytia: Východné Slovensko
Súradnice: E 21 15/N 48 42
Číslo frekvenčného listu: 7216/SKS-95
Frekvencia: 1521 kHz
Lokalita: Rimavská Sobota
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie
Súradnice: E 20 00/N 48 23
Číslo frekvenčného listu: 7217/SKS-95
Frekvencia: 1521 kHz
Lokalita: Nitra
Oblasť pokrytia: Západné Slovensko
Súradnice: E 18 05/N 48 20
Číslo frekvenčného listu: 2751/SKS-97

Frekvencia: 11990 kHz
Lokalita: Rimavská Sobota
Oblasť pokrytia: Afganistan
Súradnice: E 20 00/N 48 23
Číslo frekvenčného listu: 7215/SKS-95
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 =20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc
slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania v
plnom znení.
K bodu 31)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Dolný Kubín, licencia č. T/86
Uznesenie č. 01-20/31.1020: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č.
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/86 Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.,
Dolný Kubín.
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov
k licencii č. T/86.
K bodu 32)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: SBD III. Košice, licencia č. T/36
Uznesenie č. 01-20/32.1021: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č.
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/36 Stavebného bytového družstva III.,
Košice so sídlom Furčianska 60, 040 14 Košice.

Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov
k licencii č. T/36.
K bodu 33)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: Frontinus, s.r.o., Žilina, licencia č. R/65
Uznesenie č. 01-20/33.1022: 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. R/65 FRONTINUS s.r.o., Rosina 259, 010 01
Žilina.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a
dokladov k licencii č. R/65.
K bodu 34)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: PROGRES Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava, licencia č. T/102
Uznesenie č. 01-20/34.1023: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 ods. 2 zákona
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/102 spoločnosti PROGRES Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava.
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov
k licencii č. T/102.
K bodu 35)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: Omega Plus, s.r.o., Bratislava, licencia č. T/74
Uznesenie č. 01-20/35.1024: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č.
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/74 spoločnosti OMEGA PLUS spol. s r.o.,
Bratislava.
Kancelária Rady zašle držiteľovi licencie písomný oznam o stave údajov a dokladov
k licencii č. T/74.
K bodu 36)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: ATELIÉR, s.r.o., Krupina, licencia č. T/69
Uznesenie č. 01-20/36.1025: 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/69, spoločnosť ATELIÉR, s.r.o., Krupina.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a
dokladov k licencii č. T/69.
K bodu 37)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: Marián Matús, Snina, licencia č. T/30
Uznesenie č. 01-20/37.1026: 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/30, Mariána Matúsa, bytom Snina.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a
dokladov k licencii č. T/30.
K bodu 38)
Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000
Z.z
ÚK: Devínskonovoveská televízia s.r.o., Bratislava, licencia č. T/112
Uznesenie č. 01-20/38.1027: 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. držiteľa licencie č. T/112, spoločnosť Devínskonovoveská televízia,
spol. s r.o., Bratislava.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a
dokladov k licencii č. T/112.
K bodu 39)
Kontrolný monitoring
SK č.: 550-PgO/O-2019/2001 zo dňa 05.11. 2001
Správa č.70/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný deň: 12.10.2001 program Krimi SK)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-20/39.1028: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 64 ods. 1/ zákona
č.308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 550-PgO/O-2019/2001
Markíza- Slovakia, s.r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 odvysielaním programu
Krimi SK dňa 12.10.2001 v čase od 22.45 hod. porušil
ustanovenie §19 ods.1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že rubrika
tohto programu obsahovala zahraničné videosekvencie, ktoré obsahovali
bezdôvodne scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný
priebeh umierania a ktoré svojím obsahom zjavne zasahujú do súkromia obetí,
pričom v tomto prípade boli šokujúce zábery použité bez zjavného verejného
motívu, samoúčelne a bez zjavného účelu prevencie, za čo mu ukladá v zmysle ust. §

64 ods. 1 písm. d) a ust. § 67 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu-pokutu
vo výške 100.000,- Sk ( slovom stotisíc Sk ).
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením
sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o
uložení sankcie.
K bodu 40)
Kontrolný monitoring
SK č.: 484-PgO/O-1716/01 zo dňa 18.9. 2001
Správa č.62/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný deň: 31.8.2001 sponzorovanie počasia)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-20/40.1029: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) r o z h o d l a ,
že účastník správneho konania č. 484 PgO/O - 1716/01, držiteľ licencie č. T/41
Markíza Slovakia, s.r.o., Blatné (ďalej len "ÚK")
odvysielaním programu Počasie a reklamnými šotmi s ním súvisiacimi dňa
31.8.2001
porušil
povinnosti ustanovené zákonom č. 308/2000 Z. z., a to
§ 39 ods. 4 tým, že umožnil program sponzorovať spoločnosti HORIZONT
SLOVAKIA o. c. p., akciová spoločnosť, ktorá je výrobcom audiovizuálnych diel
§ 34 ods. 2 tým, že pred programom odvysielal šot sponzora, označený ako reklama,
ktorý nebol zaradený v reklamnom bloku napriek tomu, že bol odvysielaný
bezprostredne po inom reklamnom bloku,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť,
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o upozornení.
K bodu 41)
Kontrolný monitoring
SK č.: 511-PgO/O-1873/2001 zo dňa 9.10.2001
Správa č.67/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný program: Motorama zo dňa 4.9.2001)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-20/41.1030: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")

ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
rozhodla,
že účastník správneho konania č. 511-PgO/O-1873/2001, držiteľ licencie č. T/41,
Markíza Slovakia, s.r.o., Blatné porušil ustanovenie § 32 ods.12 zákona č.308/2000
Z. z. tým, že dňa 4.9.2001 odvysielal v motoristickom magazíne Motorama
príspevok pod názvom " Vaša stovka", ktorý detailne popisoval spotrebiteľskú
akciu firmy OMV Slovensko a bol skrytou reklamou, za čo mu podľa ustanovenia §
64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. ukladá sankciu- upozornenie na porušenie
zákona č. 308/2000 Z.z. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: "Uložením
sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o
upozornení.
K bodu 42)
Kontrolný monitoring
SK č.: 512-PgO/O-1874/2001 zo dňa 9.10.2001
Správa č.66/01/Tv o monitorovaní TV Markíza (doplnená)
(monitorovaný program: Milionár zo dňa 14.9.2001)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-20/42.1031: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ a písm. h/ zákona
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodla, že:
účastník správneho konania č. 512-PgO/O-1874/2001, držiteľ licencie č. T/41,
Markíza Slovakia, s.r.o., Blatné odvysielaním programu Milionár dňa 14.9.2001
porušil:
I. ustanovenie § 34 ods.2 zákona č.308/2000 Z.z. tým, že bezprostredne pred a po
vysielaní tohto programu bol do vysielania zaradený samostatne stojaci reklamný
šot spoločnosti Horizont Slovakia o.c.p., a.s., ktorému predchádzal, resp. po ktorom
nasledoval iný reklamný blok
II. ustanovenie § 39 ods. 4 zákona č.308/2000 Z.z. tým, že vysielateľ umožnil
výrobcovi audiovizuálnuych diel - spoločnosti Horizont Slovakia o.c.p., a.s.
sponzorovať vysielanie svojho programu, keďže spoločnosť sa v minulosti podieľala
na výrobe audiovizuálnych diel ako producent resp. koproducent, za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie
na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z.. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.:
"Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila".
Kancelária Rady vydá účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia o
upozornení.
K bodu 43)

Kontrolný monitoring
SK č.: 519-PgO/O-1909/2001 zo dňa 09.10.2001
Správa č.7/2001/RO o monitorovaní KIKS rádia (doplnená)
(monitorované dni: 18.4.,22.4., 3.6. od. 14.00 do 16.00 hod. a 15.6.2001 od 9.00-12.00
hod.)
Vysielateľ: Rádio KIKS spol. s r.o., Michalovce
Číslo licencie: R/77
Uznesenie č. 01-20/43.1032: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 519-PgO/O1909/2001, držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77 - RADIO KIKS
spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, porušil ustanovenie § 16 písm. e)
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že Rade neposkytol záznamy vysielania v požadovanej
technickej kvalite, za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.
z.
sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť,
za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady účastníkovi konania.
K bodu 44)
Kontrolný monitoring
SK č.: 545-PgO/O-2007/2001 zo dňa 30.10.2001
Správa č. 8/2001/Ro o monitorovaní Rádia Hviezda FM (doplnená)
(monitorované dni: 31.08., 7.9., 14.9., 21.9.2001)
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s r.o. Nitra, číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 01-20/44.1033: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len
"zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla, že vo veci správneho konania č. 545-PgO/O-2007/2001 - účastníka konania
- držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/37 - Rádio Nitra spol. s r. o., Nitra
bude v konaní pokračovať po doručení dožiadaných dokladov, prípadne po
uplynutí lehoty určenej na doručenie dokladov.
K bodu 45)
Kontrolný monitoring
SK č.: 548-PgO/O-2010/2001 zo dňa 30.10.2001
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
Číslo licencie: R/77
Uznesenie č. 01-20/45.1034: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")

ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71
zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že účastník správneho konania č. 548-PgO/O2010/2001, držiteľ licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77 - RADIO KIKS
spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce,
porušil
I. ustanovenie § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23.8.2001 odvysielal
program Kiksfór obsahujúci vtip, ktorý svojím obsahom propagoval násilie a
podnecoval nenávisť na základe rasy, farby pleti, národného a sociálneho pôvodu voči príslušníkom rómskej národnosti
a
II. ustanovenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23.8.2001 medzi
20.00 hod. a 22.00 hod. odvysielal program Kiksfór obsahujúci vtipy, ktoré svojím
obsahom mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo
narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav,
za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť,
za ktorej porušenie sa sankcia uložila."
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia Rady účastníkovi konania.
Uznesenie č. 01-20/45.1035: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 postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť,
evidovanú pod č. 2460/94 - 2001, vedenú voči spoločnosti RADIO KIKS spoločnosť s
ručením obmedzeným Michalovce a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č.
152/1998 Z. z. za opodstatnenú .
Kancelária Rady zašle sťažovateľovi vyrozumenie o vybavení sťažnosti.
K bodu 46)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 71/2001/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný program: Preteky Formule 1 z dní 10.6.,24.6.,1.7.,15.7.,29.7.,19.8.,2.9.,
16.9.,30.9.,14.10.2001)
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné
Číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 01-20/46.1036: 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.") v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom
konaní po prerokovaní Správy č. 71/2001/TV o monitorovaní vysielania TV

Markíza z 5.11.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného
porušenia ustanovení § 16písm.e/ a taktiež § 35 ods.1 a § 35 ods.6 zákona č.308/2000
Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť pri vysielaní športového prenosu z Veľkej ceny USA
pretekov F1 dňa 30.9.2001.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi, požiada
vysielateľa o zaslanie úplného záznamu dotknutého programu a vyžiada písomné
stanovisko k zisteným nedostatkom.
K bodu 47)
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.69/01/TV o monitorovaní programu STV
(monitorovaný program: Menu zo dňa 10.9.2001)
Vysielateľ: STV, Bratislava
Uznesenie č. 01-20/47.1037: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.
z. po prerokovaní Správy č. 69/TV/2001 o monitorovaní Slovenskej televízie zo dňa
24.10.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania
povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 12 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči
účastníkovi konania - vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii,
Bratislava.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k
predmetu správneho konania.
K bodu 48)
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.11/2001/Ro o monitorovaní vysielania pre Rusínov a Ukrajincov HR NEV v
Prešove
Správa o monitorovaní SRo pre Rusínov a Ukrajincov
(monitorované dni: 1.5.-31.5.2001)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 01-20/48.1038: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
(ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.
z. po prerokovaní Správy č. 11/R1/2001 o monitorovaní vysielania pre Rusínov a
Ukrajincov HR NEV Slovenského rozhlasu v Prešove zo dňa 21.10.2001 rozhodla o
začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v §
16 písm. e) a § 18 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania vysielateľovi na základe zákona, Slovenskému rozhlasu, Bratislava.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
začiatok správneho konania vysielateľovi a nariaďuje v tejto veci ústne
pojednávanie na deň 4. 12.2001. Na toto ústne pojednávanie prizve aj zástupcov
Rozhlasovej rady.

K bodu 49)
Správa č.10/01/Ro o monitorovaní N-Rádia
(monitorované dni: 3. a 4.8.2001)
Vysielateľ: N-Rádio s.r.o. , Nitra
Číslo licencie: R/67
Uznesenie č. 01-20/49.1039: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č.10/2001/RO o monitorovaní vysielania N-RADIA
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. R/67 NRADIO spol. s r.o., Nitra nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 50)
Správa č.72/01/TV o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok
(monitorované dni: 28.9. a 1.-3.10.2001)
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o. , Pezinok
Číslo licencie: T/99
Uznesenie č. 01-20/50.1040: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č. 72/2001/TV o monitorovaní vysielania Televízie Pezinok
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 28.9.2001 a 1.-3.10.2001
vysielateľa s licenciou č.T/99 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 51)
Správa č.76/2001/TV o monitorovaní vysielania stanice Mestské televízne vysielanie
Rožňava
(monitorované dni: 1.10.-6.10.2001)
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava
Číslo licencie: T/85
Uznesenie č. 01-20/51.1041: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č. 76/2001/TV o monitorovaní vysielania stanice Mestské
televízne vysielanie Rožňava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie
1.10.-6.10.2001 vysielateľa s licenciou č.T/85 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 52)
Správa č.78/01/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava
(monitorované dni: 29.9., 1.-3.10.2001)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. , Trnava

Číslo licencie: T/78
Uznesenie č. 01-20/52.1042: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č. 78/2001/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie
Trnava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 28.9.2001 a 1.3.10.2001 vysielateľa s licenciou č.T/78 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 53)
Správa č.74/01/TV o monitorovaní televíznej stanice HTV Hlohovec
(monitorované dni: 10.9.-14.9.2001)
Vysielateľ: mesto Hlohovec
Číslo licencie: T/28
Uznesenie č. 01-20/53.1043: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č.74/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice HTV
Hlohovec konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/28
Mesto Hlohovec z dní 10.9.-14.9.2001 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 54)
Správa č.75/01/TV o monitorovaní televíznej stanice Bardejovská televízia
(monitorované dni: 7.10., 11.10. a 14.10.2001)
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov
Číslo licencie: T/132
Uznesenie č. 01-20/54.1044: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č.75/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice BTV
Bardejov konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č.
T/132 Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o., Bardejov z dní 7.10., 11.10. a
14.10.2001 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 55)
Správa č.77/01/TV o monitorovaní televíznej stanice Petržalské televízne vysielanie
(monitorované dni: 14.8., 16.8. a 17.8.2001)
Vysielateľ: Miestne vysielanie Petržalka s.r.o. , Bratislava
Číslo licencie: T/48
Uznesenie č. 01-20/55.1045: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po
prerokovaní Správy č.77/2001 o monitorovaní vysielania televíznej stanice

Petržalské televízne vysielanie konštatovala, že vzhľadom na technické problémy výpadok zvuku - vo vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/48 Miestne vysielanie
Petržalka s.r.o., v dňoch 14., 16., 17.8.2001 nebolo možné posúdiť dodržiavanie
právnych predpisov v obsahu monitorovaných programov z uvedených dní. Vo
videotexte z monitorovaných dní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
K bodu 56)
Šetrenie sťažností
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2232/84-2001 zo dňa 28.8.2001,
(na program TV Markíza Televízne noviny zo dňa 19.8.2001 - reálne násilie)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/84-2001 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 01-20/56.1046: 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 po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2232/84 - 2001 z 9.11.2001
rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovenia § 19
ods. 1 event. § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní Televíznych novín z
19.8.2001 voči vysielateľovi s licenciou č. T/41, Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k
predmetu správneho konania. Zároveň oznámi sťažovateľovi ďalší postup.
K bodu 57)
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2358/85-2001 zo dňa 11.9.2001,
(na program TV Markíza Chuťovky z dní 19.8., 26.8. a 16.9.2001)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2358/85-2001 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Uznesenie č. 01-20/57.1047: 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, po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2358/85 - 2001 z 9.11.2001
rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia ustanovení § 38
ods. 2 a § 32 ods. 12 a 14 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní programu Chuťovky
voči vysielateľovi s licenciou č. T/41, Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k
predmetu správneho konania. Zároveň oznámi sťažovateľovi ďalší postup.
K bodu 58)
Sťažnosť č. 2558/88-2001 zo dňa 4.10.2001,

(na vysielanie teletextu TV Markíza )
Správa o šetrení sťažnosti č. 2558/88-2001 smerujúcej proti vysielaniu teletextu TV
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o., Blatné
Prevádzkovateľ teletextu : KID a.s. Poprad
Uznesenie č. 01-20/58.1048: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 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, postupom
podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2585/88-2001,
vedenú voči vysielaniu teletextu TV Markíza a rozhodla o sťažnosti v zmysle § 19
zákona č. 152/1998 Z. z. ako o opodstatnenej.
Rada zašle vysielateľovi KID, a.s. Poprad list, aby dôslednejšie filtroval Globtel
SMS fórum a neuverejňoval inzeráty, ktoré by prekračovali etické a morálne
pravidlá.
Kancelária Rady oznámi sťažovateľke výsledok šetrenia.
K bodu 59)
Schválenie časového harmonogramu a osnovy správy za rok 2001
Uznesenie č. 01-20/59.1049: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje
predložený návrh harmonogramu a osnovu "Správy o stave vysielania v Slovenskej
republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2001".
K bodu 60)
Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31.10.2001
Uznesenie č. 01-20/60.1050: Rada pre vysielane a retransmisiu berie na vedomie
čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2001.
K bodu 61)
Návrh na zmenu zákona č. 308/2000 Z.z. - spracovaná verzia po pripomienkach členov
Rady.
Uznesenie č. 01-20/61.1051: Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokuje s
predkladateľmi návrhu zákona na zmenu zákona č.308/2000 Z.z. jednotlivé
pozmeňovacie návrhy Rady; za Radu sa zúčastnia: predseda, Prof.Mamojka, JUDr.
Škultéty.
K bodu 62)
Návrh na ZPC - 29. zasadnutie T-TT - Štrasburg
Uznesenie č. 01-20/62.1052: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie
návrh na ZPC Ing. Jarmily Grujbárovej, ktorá sa v dňoch 6.-7. decembra 2001
zúčastní 29. zasadnutia T-TT v Štrasburgu. Kancelária Rady sa poveruje
organizačným zabezpečením v obvyklom rozsahu pre tento typ ZPC.
K bodu 63)
Návrh na ZPC - Európske fórum o škodlivých obsahoch - Štrasburg
Uznesenie č. 01-20/63.1053: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie

návrh na ZPC Mgr. Radoslava Kutaša, ktorý sa 28. novembra 2001 zúčastní
Európskeho fóra o poškodzujúcich a ilegálnych obsahoch v on-line službách v
Štrasburgu. Kancelária Rady sa poveruje organizačným zabezpečením v obvyklom
rozsahu pre tento typ ZPC.
K bodu 64)
Návrh na ZPC - Skupina MM-S-OD - Štrasburg
Uznesenie č. 01-20/64.1054: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie
návrh na ZPC Mgr. Igora Chovana , ktorý sa v dňoch 28.-30. novembra 2001
zúčastní 3. zasadnutia expertnej skupiny MM-S-OD v Štrasburgu. Kancelária Rady
sa poveruje organizačným zabezpečením v obvyklom rozsahu pre tento typ ZPC.
K bodu 65)
Maltský úrad pre vysielanie - správa z pracovnej návštevy (spracovala E. Bobáková)
Uznesenie č. 01-20/65.1055: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie
správu z pracovnej návštevy Maltského úradu pre vysielanie.
K bodu 66)
Správa zo ZSC - 13. Európske televízne a filmové fórum, Dublin (predkladá J.
Grujbárová)
Uznesenie č. 01-20/66.1056: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie
správu zo ZSC - 13. európske televízne a filmové fórum, Dublin.
K bodu 67)
Priebežné výsledky monitoringu volebnej kampane
a) Správy o monitorovaní vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období od
14.11.-1.12.2001 so zameraním na problematiku vysielania politickej reklamy počas
volieb do orgánov samosprávnych krajov.
b) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania SRo v období volebnej kampane, moratória a
volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
c) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania programu Global v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
d) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Twist v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
e) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
f) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Slobodná Európa v období volebnej
kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
g) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania BBC v období volebnej kampane, moratória a
volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
h) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
i) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TA 3 v období volebnej kampane, moratória a
volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-20/67.1057: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie
výsledky monitoringu vysielania SRo, GLOBAL, Rádia TWIST, Rádia Hviezda

FM, Rádia Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia Expres z dní 14.11.2001 1.12.2001.
j) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-20/67.1058: 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. po prerokovaní Správy č. 1 o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie v
období volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov
samosprávnych krajov zo dňa 19.11.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo
veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000
Z.z. voči účastníkovi konania - vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii,
Bratislava.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.
k) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania rádia OKEY v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-20/67.1059: 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. po prerokovaní Správy č. 1 o monitorovaní rádia OKEY v období volebnej
kampane, moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov zo dňa
19.11.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania
povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. voči účastníkovi
konania - vysielateľovi WA SLOVAKIA, a.s. Bratislava.
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada
písomné stanovisko k predmetným nedostatkom vo vysielaní.
l) Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volebnej kampane,
moratória a volieb vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Uznesenie č. 01-20/67.1060: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 po prerokovaní Správy č. 1 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období
volebnej kampane, moratória a volieb vo voľbách do zastupiteľstiev samosprávnych
krajov z 19.11.2001 rozhodla o začatí správneho konania vo veci možného porušenia
ustanovenia § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. vo vysielaní TV Markíza v
programe Televízne noviny zo dňa 15.11.2001 voči vysielateľovi s licenciou č. T/41,
Markíza Slovakia, s.r.o. , Blatné.
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada si od neho písomné stanovisko k
predmetu správneho konania.
K bodu 68)

Rôzne
1. MDPT SR požiadal radu o návrh vedúceho skupiny pre digitálne vysielanie
Uznesenie č. 01-20/68.1061: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
navrhuje, aby vedúcim skupiny pre digitálne vysielanie bol menovaný PhDr. Peter
Kováč, predseda Rady.
Predseda Rady zašle MD PT SR vyrozumenie o návrhu Rady.
2. List GP SR vo veci VI Gd 4375/01-9 zo dňa 25.10.2001 ohľadom žiadosti o
preskúmanie postupu rady pre vysielanie a retransmisiu pri vybavovaní oznámenia JUDr.
Jakubčíka z 21.05.2001. Kancelária zadala spracovanie právneho posudku v danej veci.
Uznesenie č. 01-20/68.1062: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
zobrala na vedomie list GP SR č. VI Gd 4375/01-9 a žiada Kanceláriu Rady, aby
zabezpečila klasifikáciu podaní fyzických a právnických osôb v zmysle názoru
prokuratúry, t.j. podania, ktoré sú vybavované podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., sa nebudú klasifikovať
ako sťažnosti.
4. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac október 2001
Uznesenie č. 01-20/67.1063: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci október 2001
a v zmysle čl.8 bod 7) Štatútu Rady rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac október
2001 v plnej výške všetkým členom Rady.
5. Návrh na mimoriadnu odmenu pre riaditeľku Kancelárie Rady.
Uznesenie č. 01-20/68.1064: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje
mimoriadnu odmenu pre riaditeľku Kancelárie Rady v navrhnutej výške za
splnenie mimoriadnych úloh.
6. Žiadosť právneho zástupcu spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o., Blatné zo dňa
29.10.2001 ohľadom nahliadnutia do spisu správneho konania č. 481-LO/D-2435/2001
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice ohľadom súhlasu s prevodom obchodných podielov.
Uznesenie č. 01-20/68.1065: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
súhlasí, aby p. Lamačka, právny zástupca spoločnosti Markíza Slovakia s.r.o.,
Blatné, nahliadol do spisu SK č. 481-LO/D-2435/2001 UK: MAC TV s.r.o., Košice.
Kancelária Rady oznámi žiadateľovi termín a miesto nahliadnutia do spisu.
7. Žiadosť spoločnosti Media Fair s.r.o., Bratislava o nahliadnutie do spisu Sk č. 225LO/D-2319/99 ÚK Rádio a.s., Bratislava.
Uznesenie č. 01-20/68.1066: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada")
súhlasí so žiadosťou Media Fair s.r.o., Bratislava ohľadom nahliadnutia do spisu
SK č. 225-LO/D-2319/99 ÚK: Radio a.s., Bratislava.
Kancelária Rady oznámi žiadateľovi termín a miesto nahliadnutia do spisu.
Peter Kováč
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

