
Zápisnica č. 7/2002 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
ktoré sa konalo v dňoch 15.-16.04.2002 v zasadačke Domu novinárov na Župnom 

nám. 7 a v sídle Rady  
Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Anton Kubisch  
 
Program:  

15.04.2002 o 12,50 hod.  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Žiadateľ: Medial Trade, s.r.o., Poprad  

SK: č. 69-LO/O-R01/2002 vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará 
Ľubovňa  
ÚP: 13,00 hod.  

3. Žiadateľ: Rádio LUMEN , s.r.o., Banská Bystrica  
SK: č. 69-LO/O-R01/2002 vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará 
Ľubovňa  
SK: č. 71-LO/O-R03/2002 vo veci pridelenia frekvencie 98,1 MHz Prievidza  
ÚP: 13,20 hod.  

4. Žiadateľ: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Poprad  
SK: č. 69-LO/O-R01/2002 vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará 
Ľubovňa  
ÚP: 13,40 hod.  

5. Žiadateľ: ADUT PLUS a.s., Skalica  
SK: č. 76-LO/O-R08/2002 vo veci pridelenia frekvencie 101,5 MHz Senica  
SK: č. 77-LO/O-R09/2002 vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Skalica  
ÚP: 14,00 hod.  

6. Žiadateľ: D.EXPRES a.s., Bratislava  
SK: č. 70-LO/O-R02/2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,4 MHz Štúrovo  
SK: č. 75-LO/O-R07/2002 vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Považská 
Bystrica  
SK: č. 78-LO/O-R10/2002 vo veci pridelenia frekvencie 96,5 MHz Žilina  
ÚP: 14,20 hod.  

7. Žiadateľ: TWIST a.s., Bratislava  
SK: č. 72-LO/O-R04/2002 vo veci pridelenia frekvencie 104,8 MHz Svit  
SK: č. 73-LO/O-R05/2002 vo veci pridelenia frekvencie 105,8 MHz Prešov  
SK: č. 74-LO/O-R06/2002 vo veci pridelenia frekvencie 104,9 MHz Martin  
ÚP: 14,40 hod.  

8. Žiadateľ: Radio a.s., Bratislava  
SK: č. 70-LO/O-R02/2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,4 MHz Štúrovo  
ÚP: 15,00 hod.  



9. SK č. 81-LO/O-487/2002 zo dňa 26.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Kalša  
ÚK: obec Kalša  
ÚP: 15,40 hod.  

10. SK č. 80-LO/O-486/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Košická Polianka  
ÚK: obec Košická Polianka  
ÚP: 16,00 hod.  

11. SK č. 82-LO/O-494/2002 zo dňa 26.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nová Dubnica  
ÚK: KRS s.r.o., Dubnica nad Váhom  
ÚP: 16,20 hod.  

12. SK č. 53-LO/O-412/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č.308/2000 Z.z. - 
návrh na pokutu  
ÚK: Holkatel s.r.o., Holíč  
ÚP: 16,40 hod.  

13. SK č. 52-LO/O-411/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č.308/2000 Z.z. - 
návrh na pokutu  
ÚK: Ing.Štefan Mišovic, Martin  
ÚP: 17,00 hod.  
 
16.04.2002 o 9,00 hod.  

14. Kontrola plnenia úloh  
15. Žiadosť spoločnosti Frontinus, s.r.o., Žilina o zastavenie konania o udelenie 

licencie / zmeny licencie na frekvencii 104,9 MHz z kóty Martin  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

16. Výberové konanie, č. SK: 69-LO/O-R01/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov  
ÚK: Medial Trade, s.r.o., Poprad  

17. Výberové konanie, č. SK: 70-LO/O-R02/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 99,4 MHz Štúrovo  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
ÚK: Rádio a.s., Bratislava  

18. Výberové konanie, č. SK: 71-LO/O-R03/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 98,1 MHz Prievidza  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  

19. Výberové konanie, č. SK: 72-LO/O-R04/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 104,8 MHz Svit  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

20. Výberové konanie, č. SK: 73-LO/O-R05/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 105,8 MHz Prešov  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  



21. Výberové konanie, č. SK: 74-LO/O-R06/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 104,9 MHz Martin  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

22. Výberové konanie, č. SK: 75-LO/O-R07/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Považská Bystrica  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

23. Výberové konanie, č. SK: 76-LO/O-R08/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 101,5 MHz Senica  
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica  

24. Výberové konanie, č. SK: 77-LO/O-R09/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Skalica  
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica  

25. Výberové konanie, č. SK: 78-LO/O-R10/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 96,5 MHz Žilina  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

26. SK č. 56-LO/o-406/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci porušenia povinnosti podľa 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Radio a.s., Bratislava  

27. Návrh na začatie SK  
vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia 
programových služieb do aktuálneho kanálového rastra  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s. Košice  

28. Návrh na začatie SK  
vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia 
programových služieb do aktuálneho kanálového rastra  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  

29. Návrh na začatie SK  
vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia 
programových služieb do aktuálneho kanálového rastra  
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava  

30. SK č. 535-LO/D-2726/2001 zo dňa 17.10.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste 
Kežmarok - návrh na zastavenie konania  
ÚK: Ing.Štefan Mišovic, Martin  

31. SK č. 16-LO/D-252/2002 zo dňa 01.02.2002  
vo veci návrhu na zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/151 podľa § 63 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Mestský bytový podnik Púchov s.r.o., Púchov  

32. SK č. 17-LO/D-252/2002 zo dňa 01.02.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Púchov prostredníctvom systému MMDS  
ÚK: MsBP Servis, s.r.o., Púchov  

33. SK č. 38-LO/D-542/2002 zo dňa 04.03.2002  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Iža  
ÚK: 3C s.r.o., Podbrezová  
ÚP: 9,30 hod. dňa 16.04.2002  



34. SK č. 611-LO/D-3120/2001 zo dňa 27.11.2001  
vo veci registrácie retransmisie  
ÚK: 3C s.r.o., Podbrezová  

35. SK č. 532-LO/D-2575/2001 zo dňa 03.10.2001  
vo veci registrácie retransmisie v obciach Maháč, Chtelnica, Katlovce, Dechtice  
ÚK: Katarína Macová, Krakovany  

36. SK č. 57-LO/D-613/2002 zo dňa 14.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/42 z dôvodu zmeny programovej služby a zmeny 
programových typov  
ÚK: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  

37. SK č. 87-LO/D-793/2002 zo dňa 04.04.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/76 z dôvodu vysielania RDS  
ÚK:RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s.r.o., Bojnice  

38. Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky, licencia č. TKR/176  

39. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Obec Slanec  

40. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Obec Veľký Folkmár  

41. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice Rádio Frontinus  
monitorované dni: 18.,19.,20.1.2002  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  

42. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
Monitorovaný program: Lesu zdar-Halali zo dňa 16.2.2002  
Vysielateľ: Slovenská televízia  

43. Kontrolný monitoring  
Správa č.11/2002/TV o monitorovaní vysielania stanice LocAll TV  
(monitorované dni: 21.1.-27.1.2002)  
Vysielateľ: Kábel Telekom s.r.o., Lučenec, číslo licencie: T/127  

44. Kontrolný monitoring  
Správa č.13/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV OZAREA NOVA  
(monitorované dni: 19.-23.2.2002)  
Vysielateľ: OZAREA news, s.r.o., Veľký Krtíš, číslo licencie: T/83  

45. Kontrolný monitoring  
Správa č. 18/02/Tv o monitorovaní vysielania TA-3  
(monitorované dni: 4.-10.3.2002)  
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/125  

46. Kontrolný monitoring  
Správa č.17/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
(monitorovaný program : Hra nervov zo série Harlequine 3/6 zo 16.2.2002)  
Vysielateľ: Slovenská televízia  



47. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č. 248/1-2002 na vysielanie TV Markíza a Slovenskej 
televízie  
(monitorované dni: TV Markíza-27.2.2002 a STV - 14.2.2002)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné a Slovenská televízia, číslo licencie: 
T/41 a vysielateľ zo zákona  

48. Šetrenie sťažnosti  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3291/101-2001 na vysielanie TV Markíza  
(monitorovaný program: 7 s.r.o. zo dňa 6.12.2001)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

49. Šetrenie sťažnosti  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3819/102-2001 na vysielanie TV Markíza  
(monitorovaný program: Reklama na program Milionár zo dňa 20.12.2001)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

50. a) Správa zo ZSC - 4. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a 
demokracii (25.-27.03.2002, Štrasburg)  
b) Správa zo ZSC - WORKSHOP, IV. roč., Prehliadka tvorby lokálnych 
televíznych staníc SR, (14.-16.03.2002, Martin)  
c) Návrh na ZSC - 30. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady 
Európy (29.-30.04.2002, Štrasburg)  

51. Odpoveď SRo a MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné na vyžiadanie 
stanoviska k nevyužívaným frekvenciám  

52. Národná správa EPRA 2002  
53. a) Návrh systemizácie pracovných miest Kancelárie Rady  

b) Návrh vedúcich pracovníkov Kancelárie Rady  
c) Návrh na rozhodnutie o plate pre riaditeľku Kancelárie Rady  
d) Zmena výšky odmien členov Rady od 01.4.2002  

54. Rôzne  

K bodu 9)  
SK č. 81-LO/O-487/2002 zo dňa 26.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Kalša  
ÚK: obec Kalša  
Uznesenie č. 02-07/09.183: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách nariaďuje pojednávanie vo veci SK č. 81-LO/O-487/2002 
účastníka konania Obec Kalša na 29.04.2002 o 12,30 hod.  
Kancelária Rady zašle pozvánku na ústne pojednávanie.  
 
K bodu 10)  
SK č. 80-LO/O-486/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Košická Polianka ÚK: obec 
Košická Polianka  
Uznesenie č. 02-07/10.184: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 



ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 
308/2000 Z. 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. rozhodla takto:  
účastník správneho konania obec Košická Polianka  

porušil 
povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. tým, 
že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to 
oprávnený,  

za čo mu ukladá sankciu 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na 
porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 
prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 11)  
SK č. 82-LO/O-494/2002 zo dňa 26.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v meste Nová Dubnica  
ÚK: KRS s.r.o., Dubnica nad Váhom  
Uznesenie č. 02-07/11.185: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
citovaného zákona, v správnom konaní č. 82-LO/O-494/2002 zo dňa 26.03.2002 
spoločnosti KRS, s.r.o., Jilemnického 738/16, 018 51 Nová Dubnica, vo veci 
porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona 308/2000 Z.z., rozhodla takto:  
účastník konania - spoločnosť KRS, s.r.o., Jilemnického 738/16, 018 51 Nová 
Dubnica  

porušil 
ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje 
retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to oprávnený v zmysle § 56 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - upozornenie na porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 
prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.  
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 12)  
SK č. 53-LO/O-412/2002 zo dňa 12.03.2002  



vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č.308/2000 Z.z. - návrh 
na pokutu  
ÚK: Holkatel s.r.o., Holíč  
Uznesenie č. 02-07/12.186: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č.308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 53-LO/O-412/2002, držiteľ licencie č. TKR/102, 
Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč (ďalej len "účastník konania")  

porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že aj napriek písomnému 
upozorneniu nepredložil Rade doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.,  

za čo mu ukladá sankciu 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 5000,- Sk ( 
slovom päťtisíc slovenských korún) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z..  
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia na účet číslo 3017-10820-002/720 v 
Národnej banke Slovenska, konštantný symbol 0008, variabilný symbol....  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 13)  
SK č. 52-LO/O-411/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 73 ods. 2 zákona č.308/2000 Z.z. - návrh 
na pokutu  
ÚK: Ing.Štefan Mišovic, Martin  
Uznesenie č. 02-07/13.187: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa §71 cit. zákona rozhodla 
takto:  
Účastník správneho konania č. 52-LO/O-411/2002, držiteľ licencie č. TKR/115, Ing. 
Štefan Mišovic, obchodné meno M-ELEKTRONIK, Ul. 29. augusta, 036 01 Martin 
(ďalej len "účastník konania")  

porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že aj napriek písomnému 
upozorneniu nepredložil Rade doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.,  

za čo mu ukladá sankciu 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) cit. zákona - pokutu vo výške 5.000,- Sk ( 
slovom päťtisíc slovenských korún ) stanovenú podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z..  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
Rokovanie Rady dňa 16.04.2002  
 
K bodu 15)  



Žiadosť spoločnosti Frontinus , s.r.o., Žilina o zastavenie konania o udelenie licencie / 
zmeny licencie na frekvencii 104,9 MHz z kóty Martin. Rada v tejto veci na vlastnú 
žiadosť vypočula konateľa spoločnosti Frontinus s.r.o. Žilina, o čom bol spísaný úradný 
záznam, ktorý je prílohou tejto zápisnice.  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/15.188: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. a/ a d/ zákona č. 308/2000 Z. 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. 
po posúdení žiadosti o zastavenie správneho konania o udelenie / zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie na frekvencii 104,9 MHz Martin žiadateľa Frontinus, s.r.o., 
Žilina poveruje Kanceláriu Rady, aby písomne upovedomila žiadateľa o tom, že v 
predmetnom správnom konaní nemá podľa § 48 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. 
postavenie účastníka konania a predmetné správne konanie nemožno zastaviť, 
pretože nie sú splnené podmienky § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  
 
K bodu 16)  
Výberové konanie, č. SK: 69-LO/O-R01/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica (R/75)  
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra s.r.o., Prešov (R/54)  
ÚK: Medial Trade, s.r.o., Poprad  
Uznesenie č. 02-07/16.189: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie 
frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa v správnom konaní č. 69-LO/O-R01/2001 
začatom dňa 20.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkov konania:  
- Prešovská kultúrna agentúra, s. r. o., Moyzesova 45, Prešov  
- Rádio LUMEN, s. r. o., Kapitulská 2, Banská Bystrica  
- Medial Trade, s. r. o., Dostojevského 23, Poprad  
odkladá hlasovanie o výbere konadidáta v druhom kole na svoje nasledujúce 
zasadnutie.  
Kancelária rady pripraví materiály k tomuto správnemu konaniu na budúce 
zasadnutie.  
 
K bodu 17)  
Výberové konanie, č. SK: 70-LO/O-R02/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 99,4 MHz Štúrovo  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava (R/71)- Rádio Expres  
ÚK: Rádio a.s., Bratislava (R/66) - FUN RADIO  
Uznesenie č. 02-07/17.190: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie 



frekvencie 99,4 MHz Štúrovo v správnom konaní č. 70-LO/O-R02/2002 začatom dňa 
22.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníkov konania:  
- RADIO, a.s. , Prešovská 39, 821 02 Bratislava  
- D.EXPRES, a.s., Lamačská cesta 3, 841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade 
s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 99,4 MHz Štúrovo 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s. a 
mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"99,4 MHz Štúrovo"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 99,4 MHz  
Lokalita: Štúrovo  
Súradnice: Č.j.: "  

a zamieta 
žiadosť účastníka konania - spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava.  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je držiteľ 
licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000, - Sk (slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č. 6015-10820-
002/720 v Národnej banke Slovenska. 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 účastníka konania, ktorému bolo týmto 
rozhodnutím vyhovené. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia 
účastníkom konania.  
 
K bodu 18)  
Výberové konanie, č. SK: 71-LO/O-R03/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 98,1 MHz Prievidza  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č. 02-07/18.191: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 98,1 MHz Prievidza v správnom konaní č. 71-LO/O-R03/2002 začatom 
dňa 22.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. doručenú Rade v lehote 



stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania:  
Rádio LUMEN, spol. s r.o.  
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade 
s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. držiteľovi 
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Banská Bystrica  
I. prideľuje frekvenciu 98,1 MHz Prievidza  
a mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov (v znení Oznámenia o splnení povinnosti 
vyplývajúcej z § 72 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. zo dňa 10.12.2000 Z.z.) a mení a 
dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"98,1 MHz Prievidza"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 98,1 MHz Prievidza  
Lokalita:  
Súradnice:  
Č.j.: "  
II. ukladá povinnosť podľa § 51 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámiť Rade 
ukončenie vysielania na frekvencii 104,5 MHz Prievidza-Bralova Skala a vrátiť 
príslušný frekvenčný list, a to do 15 dní od vzniku zmeny.  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm.e), je držiteľ 
licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000, - Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) na účet č. 
6015-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.  
 
K bodu 19)  
Výberové konanie, č. SK: 72-LO/O-R04/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 104,8 MHz Svit  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/19.192: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 104,8 MHz Svit v správnom konaní č. 72-LO/O-R04/2002 začatom dňa 
20.02.2002 účastníka konania  
RÁDIO TWIST a.s.  
Šalviová 1  



Bratislava  
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 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 
51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a na základe žiadosti účastníka konania  

prideľuje frekvenciu 104,8 MHz Svit 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti Rádio TWIST a.s., 
Bratislava a mení licenciu č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien nasledovne:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"104,8 MHz Svit"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 104,8 MHz  
Lokalita:Svit  
Oblasť pokrytia:.........................  
Súradnice:................................  
č. j.: .........................................".  
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je 
držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) na účet č.19-
10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 20)  
Výberové konanie, č. SK: 73-LO/O-R05/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 105,8 MHz Prešov  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/20.193: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 105,8 MHz Prešov v správnom konaní č. 73-LO/O-R05/2002 začatom dňa 
20.02.2002 účastníka konania  
RÁDIO TWIST a.s.  
Šalviová 1  
Bratislava 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 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 
51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a na základe žiadosti účastníka konania  

prideľuje frekvenciu 105,8 MHz Prešov 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti Rádio TWIST a.s., 
Bratislava a mení licenciu č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien nasledovne:  



1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"105,8 MHz Prešov"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 105,8 MHz  
Lokalita: Prešov  
Oblasť pokrytia:.........................  
Súradnice:................................  
č. j.: .........................................".  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je držiteľ 
licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) na účet č.19-
10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.  
 
K bodu 21)  
Výberové konanie, č. SK: 74-LO/O-R06/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 104,9 MHz Martin  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/21.194: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 104,9 MHz Martin v správnom konaní č. 74-LO/O-R06/2002 začatom 
dňa 20.02.2002 účastníka konania  
RÁDIO TWIST a.s.  
Šalviová 1  
Bratislava  
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 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 
51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a na základe žiadosti účastníka konania  

prideľuje frekvenciu 104,9 MHz Martin 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti Rádio TWIST a.s., 
Bratislava a mení licenciu č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien nasledovne:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"104,9 MHz Martin"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 104,9 MHz  
Lokalita: Martin  
Oblasť pokrytia:.........................  
Súradnice:................................  
č. j.: .........................................".  
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 



predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je 
držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) na účet č.19-
10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.  
 
K bodu 22)  
Výberové konanie, č. SK: 75-LO/O-R07/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Považská Bystrica  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/22.195: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 105,2 MHz Považská Bystrica v správnom konaní č. 75-LO/O-R07/2002 
začatom dňa 22.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade 
s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. držiteľovi 
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava  
I. prideľuje frekvenciu 105,2 MHz Považská Bystrica a mení licenciu na rozhlasové 
vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov a mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"105,2 MHz Považská Bystrica"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 105,2 MHz Považská Bystrica  
Lokalita:  
Súradnice:  
Č.j.: "  
II. ukladá povinnosť podľa § 51 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámiť Rade 
ukončenie vysielania na frekvencii 102,5 MHz Považská Bystrica-Hôrka a vrátiť 
príslušný frekvenčný list, a to do 15 dní od vzniku zmien.  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e), je držiteľ 
licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000, - Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) na účet č. 
6015-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.  



 
K bodu 23)  
Výberové konanie, č. SK: 76-LO/O-R08/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia udelenia licencie na frekvencii 101,5 MHz Senica  
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica  
Uznesenie č. 02-07/23.196: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 101,5 MHz Senica v správnom konaní č. 76-LO/O-R08/2002 začatom dňa 
22.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. doručenú Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníka konania:  
ADUT PLUS a.s.  
Potočná 85  
909 01 Skalica  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade 
s § 48 ods. 7 a § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
udeľuje licenciu na lokálne rozhlasové vysielanie č. R/XX  

" I. 
1. Názov programovej služby: Rádio ADUT  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 8 rokov, odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia:  
101,5 MHz Senica  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu zo zoznamu akcionárov zo Strediska cenných 
papierov zo dňa 26.3.2002.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 10023/T, zo dňa 
14.03.2002.  
Predstavenstvo:  
Ing. Stanislav Chovanec - predseda  
Ing. Roman Fagan - podpredseda  
Ing. Michal Baričák - člen  
Dozorná rada:  
Ing. Ladislav Haspel - predseda  
Ing. Ivan Chovanec - člen  
Darina Töröková- členka  



III. 
1) Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej 
skladby:  
1. Spravodajstvo - min. 5 %  
2. Publicistika: min. 5%  
politická publicistika - min. 0 %  
ostatná publicistika - min. 5 %  
3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou: min. 38%  
3.1. detské programy - min. 1 %  
3.2. náboženské programov - 0 %  
3.3. literárno- dramatické programy - 0%  
3.4. zábavné programy - min. 5 %  
3.5. hudobné programy - min. 32 %  
2) Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za týždeň určený z 
celkového vysielacieho času: min. 10 %  
3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
CD - software WINAMP  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencií. Súčasťou rozhodnutia je Kmitočtový list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR dňa XX.XX.2002:  
Frekvencia: 101,5 MHz Senica  
Lokalita:  
Súradnice:  
číslo frekvenčného listu:  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) áno  
Typ programu PTY (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Meno programového okruhu PS A_D_U_T  
Číslo programu PIN (D) áno"  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. a) je držiteľ 
licencie povinný za udelenie licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 200.000 - Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún) na účet č. 
6015-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  



Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.  
 
K bodu 24)  
Výberové konanie, č. SK: 77-LO/O-R09/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 89,2 MHz Skalica  
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica  
Uznesenie č. 02-07/24.197: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 89,2 MHz Skalica v správnom konaní č. 77-LO/O-R09/2002 začatom dňa 
22.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. doručenú Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníka konania:  
ADUT PLUS a.s.  
Potočná 85  
909 01 Skalica  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade 
s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 89,2 MHz Skalica 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/xx, spoločnosti ADUT PLUS, a.s., 
Skalica a mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/xx nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/xx/xx zo dňa 16.04.2002 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov a mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"89,2 MHz Skalica"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 89,2 MHz Skalica  
Lokalita:  
Súradnice:  
Č.j.: "  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je držiteľ 
licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 10.000, - Sk (slovom desaťtisíc Sk) na účet č. 6015-10820-002/720 
v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.  
 
K bodu 25)  
Výberové konanie, č. SK: 78-LO/O-R10/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie 96,5 MHz Žilina  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/25.198: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 



zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v 
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 96,5 MHz Žilina v správnom konaní č. 78-LO/O-R10/2002 začatom dňa 
22.02.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. doručenú Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníka konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade 
s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. držiteľovi 
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava  
I. prideľuje frekvenciu 96,5 MHz Žilina  
a mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov a mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"96,5 MHz Žilina"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 96,5 MHz Žilina  
Lokalita:  
Súradnice:  
Č.j.: "  
II. ukladá povinnosť podľa § 51 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. oznámiť Rade 
ukončenie vysielania na frekvencii 95,4 MHz Žilina-Dubeň a vrátiť príslušný 
frekvenčný list, a to do 15 dní od vzniku zmien.  
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je držiteľ 
licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny 
poplatok vo výške 20.000, - Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún) na účet č. 
6015-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.  
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.  
 
K bodu 26)  
SK č. 56-LO/o-406/2002 zo dňa 12.03.2002  
vo veci porušenia povinnosti podľa 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Radio a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/26.199: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a), 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.") v správnom konaní č. 56-LO/O-406/2002 zo dňa 
18.03.2002 vo veci porušenia povinnosti stanovenej v § 51 ods. 1 zákona 308/2000 
Z.z. voči účastníkovi konania spoločnosti RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 
Bratislava postupom podľa § 71 citovaného zákona vydáva toto  



rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 
konaní č. 56-LO/O-406/2002 zo dňa 18.03.2002 vo veci porušenia povinnosti 
stanovenej v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., pretože odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení 
konania účastníkovi konania.  
 
K bodu 27)  
Návrh na začatie SK vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho 
stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko, a.s., Košice  
Uznesenie č. 02-07/27.200: Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rokovanie o 
tomto bode na svoje májové zasadnutie (aktuálne a objektívne zistenia skutkového a 
právneho stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra 
prevádzkovateľa retransmisie - spoločnosti Kabel Plus Východné Slovensko, a. s., 
Košice.)  
 
K bodu 28)  
Návrh na začatie SK  
vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia 
programových služieb do aktuálneho kanálového rastra  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-07/28.201: Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rokovanie o 
tomto bode na svoje májové zasadnutie ( aktuálne a objektívne zistenia skutkového 
a právneho stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra 
prevádzkovateľa retransmisie - spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Bratislava)  
 
K bodu 29)  
Návrh na začatie SK  
vo veci aktuálneho a objektívneho zistenia skutkového a právneho stavu zaradenia 
programových služieb do aktuálneho kanálového rastra  
ÚK: Trnavatel s.r.o., Trnava  
Uznesenie č. 02-07/29.202: Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rokovanie o 
tomto bode na svoje májové zasadnutie ( aktuálne a objektívne zistenia skutkového 
a právneho stavu zaradenia programových služieb do aktuálneho kanálového rastra 
prevádzkovateľa retransmisie spoločnosti Trnavatel s.r.o., Trnava)  
 
K bodu 30)  
SK č. 535-LO/D-2726/2001 zo dňa 17.10.2001  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Kežmarok - 
návrh na zastavenie konania  
ÚK: Ing.Štefan Mišovic, Martin  
Uznesenie č. 02-07/30.203: 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. 308/2001 Z. 



z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe skutočnosti, že 
jediný účastník konania - Ing. Štefan Mišovic, obchodné meno M-ELEKTRONIK, 
ul. 29. augusta, 036 01 Martin - vzal návrh na jeho začatie späť a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 
konanie č. 535-LO/D-2726/2001 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne 
vysielanie v KDS mesta Kežmarok, ktoré sa začalo dňa 17.10.2001, pretože Ing. 
Štefan Mišovic, obchodné meno M-ELEKTRONIK, ul. 29. augusta, 036 01 Martin, 
listom doručeným Rade dňa 15.03.2002, vzal návrh na začatie správneho konania 
späť.  
 
K bodu 31)  
SK č. 16-LO/D-252/2002 zo dňa 01.02.2002  
vo veci návrhu na zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/151 podľa § 63 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Mestský bytový podnik Púchov s.r.o., Púchov  
Uznesenie č. 02-07/31.204: 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. 16-LO/D-252/2002 
začatom dňa 01.02.2002 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/151 
účastníkovi konania Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov, postupom v súlade s § 
71 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodla, 
že registráciu retransmisie č. TKR/151 účastníka konania Mestský bytový podnik, 
s.r.o., Púchov podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

ruší 
z dôvodu, že účastník konania listom, doručeným Rade dňa 01.02.2002, o to 
požiadal.  
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi 
konania.  
 
K bodu 32)  
SK č. 17-LO/D-252/2002 zo dňa 01.02.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Púchov prostredníctvom systému MMDS  
ÚK: MsBP Servis, s.r.o., Púchov  
Uznesenie č. 02-07/32.205: Rada pre vysielanie 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 žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania - spoločnosti  
MsBP Servis, s.r.o.  
Sedlišťská 1446/7  
020 01 Púchov  



na prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom systému MMDS v meste Púchov, 
Rade doručenú dňa 01.02.2002, a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie prostredníctvom systému MMDS č. TKR/  
za nasledujúcich podmienok: 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚSR: 
Licencia č.18/2001 zo dňa 24.09.2001 s dobou platnosti do 31.12.2007.  
Technické údaje:  
Vysielač Púchov - základné údaje:  
Názov: Púchov  
Umiestnenie: Púchov, Chmeliniec, bytový dom L1 71  
Súradnice: 18E1944, 49N0750  
Nadmorská výška: 265 m  
Výška antény nad terénom: 56,2 m  
Hlavné smery žiarenia: 190°  
Výkon zariadenia na kanál: 1W  
Maximálny vyžiarený výkon na kanál: 20W  
Polarizácia: horizontálna  
Počet kanálov: 16  
Pridelené frekvenčné pásma:  
a) 2100 - 2170 MHz do 30.06.2003  
b) 2170 - 2200 MHz do 31.12.2004  
c) 2200 - 2300 MHz do 31.12.2007  
2. Oblasť pokrytia:  
Púchov  
Počet prípojok:  
Púchov : predpokladaný : 1000  
Skutočný : 700  
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby:  
- minimálna programová ponuka: STV 1, STV 2, PúTV, MARKÍZA  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, PúTV, MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 
1, ČT 2, NOVA, Prima  
- rozšírená programová ponuka: Eurosport  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Trenčín, zoznam výpisov č. 226/02 - III, vložka č. 12505/R zo dňa 22.02.2002, 
Rade doručeného dňa 11.03.2002.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 
písm. hb) je 64 000,- Sk (slovom šesťdesiatštyritisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania ( žiadateľovi o registráciu retransmisie).  
 
K bodu 33)  
SK č. 38-LO/D-542/2002 zo dňa 04.03.2002  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Iža  
ÚK: 3C s.r.o., Podbrezová  



Uznesenie č. 02-07/33.206: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie v obci Iža, doručenú Rade 
dňa 04.03.2002, účastníka konania - spoločnosti  
3C s. r. o.  
Štiavnička 211/46  
Podbrezová  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka 
konania  

u d e ľ u j e 
spoločnosti 3C s. r. o., Podbrezová licenciu č. T/XXX na lokálne televízne vysielanie  

I. 
(1) Názov programovej služby: I K T Ižianska káblová televízia  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 1 hod. týždenne/4 hod. mesačne/48 hod. ročne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - obec Iža  
(5) Jazyk vysielania:  
slovenský - 50%  
maďarský - 50 %  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Banská Bystrica zo dňa 21.02.2002, vložka č. 1453/S.  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 
21.02.2002, vložka č. 1453/S.  
Štatutárny orgán - konatelia:  
RNDr. Eugen Šimko  
Ing. Emil Krondiak  

III.  
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 04.03.2002:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 20 %  
2. Programy : min. 80 %  
b/ Programové typy: (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 100 %  



3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %  
6. Hudobné programy : 0 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  
8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: -  
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 80 %  
(3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( 
bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: nepreberá od iných 
vysielateľov  
(4) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  
(5) Určenie vysielateľa ( § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.): zaradený do skupiny 
vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti  

IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v obci Iža.  
(2) Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/XX spoločnosť 3C s. r. o., Podbrezová.  
(3) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania 
Rade:  
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite  
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. da) je 10. 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania ( žiadateľovi o licenciu ).  
 
K bodu 34)  
SK č. 611-LO/D-3120/2001 zo dňa 27.11.2001  
vo veci registrácie retransmisie  
ÚK: 3C s.r.o., Podbrezová  
Uznesenie č. 02-07/34.207: 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 žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania - spoločnosti  
3C s. r. o.  
Štiavnička 211/46  
976 81 Podbrezová  
na prevádzkovanie retransmisie v KDS v obciach Pribeta, Veľké Lovce, Dulovce, 
Kameničná, Iža, Rade doručenú dňa 04.12.2001 a vydáva podľa § 59 zákona č. 



308/2000 Z. z.  
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ :  

za nasledujúcich podmienok: 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 820/01/OŠDNR zo dňa 29.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Dulovce  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 818/01/OŠDNR zo dňa 29.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Veľké Lovce  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 819/01/OŠDNR zo dňa 29.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Pribeta  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 954/01/OŠDNR zo dňa 29.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Kameničná  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1083/01/OŠDNR zo dňa 10.12.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Iža  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
obce Dulovce, Veľké Lovce, Pribeta, Kameničná, Iža  
3. Počet prípojok:  
a) KDS Dulovce 300  
b) KDS Veľké Lovce 330  
c) KDS Pribeta 120  
d) KDS Kameničná 278  
e) KDS Iža 350  
Spolu 1378  
4. Ponuka programových služieb:  
a) KDS Dulovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, ČT 1, ORF 1,MTV 
1,PRO 7, SAT 1, RTL, VIVA  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST  
b) KDS Veľké Lovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 1, ORF 1, PRO 7, 
SAT 1, RTL, RTL 2, VOX, VIVA 1, VIVA 2  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST  



c) KDS Pribeta  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, MTV 1, ORF 1, SAT 1, RTL, 
VIVA,  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST  
d) KDS Kameničná  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 1, MTV 2, SAT 1, 
RTL, PRO 7, VIVA  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST  
e) KDS Iža  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 1, MTV 2, ORF 1, 
SAT 1, PRO 7, VIVA  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica spoločnosti 3C s. r. o., 
Podbrezová, vložka č. 1453/S, zo dňa 22.11.2001."  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. ha) je 30. 000,- Sk ( slovom tridsaťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania (žiadateľovi o registráciu retransmisie).  
 
K bodu 35)  
SK č. 532-LO/D-2575/2001 zo dňa 03.10.2001  
vo veci registrácie retransmisie v obciach Maháč, Chtelnica, Katlovce, Dechtice  
ÚK: Katarína Macová, Krakovany  
Uznesenie č. 02-07/35.208: 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. 532-LO/D-2575/2001, začatom dňa 03.10.2001 vo veci 
žiadosti o registráciu retransmisie v KDS v obciach Naháč, Chtelnica, Kátlovce a 
Dechtice žiadateľa:  
Katarína Macová  
Obchodné meno: Katarína Macová - Multichannel  
Strážovská 48  
922 02 Krakovany  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 03.10.2001 a doplňujúce podania Rade 
doručené dňa 21.12.2001, 18.03.2002 a 08.04.2002 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  
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 726/TT/2001 zo dňa 10.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Naháč č. 84  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 727/TT/2001 zo dňa 10.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 728/TT/2001 zo dňa 10.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Kátlovce č. 1  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 729/TT/2001 zo dňa 10.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Dechtice č. 484  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
obce Naháč, Chtelnica, Kátlovce, Dechtice  
3. Počet prípojok:  
3.1. KDS Naháč 75  
3.2. KDS Chtelnica 500  
3.3 KDS Kátlovce 200  
3.4 KDS Dechtice 225  
Spolu 1000  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1 KDS Naháč  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, 
ČT 2, NOVA, Prima, SAT 1, RTL, RTL II, PRO 7, VOX, Kabel 1, VIVA, VIVA 2, 
n-tv, Onyx, M6, M6 Music, SuperRTL, N24  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte  
Rozšírený súbor: -  
4.2 KDS Chtelnica  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, 
ČT 2, NOVA, Prima, SAT 1, RTL, RTL II, PRO 7, VOX, Kabel 1, VIVA, VIVA 2, 
n-tv, Onyx, M6, M6 Music, SuperRTL, N24  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte  
Rozšírený súbor: -  
4.3 KDS Kátlovce  



Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, 
ČT 2, NOVA, Prima, SAT 1, RTL, RTL II, PRO 7, VOX, Kabel 1, VIVA, VIVA 2, 
n-tv, Onyx, M6, M6 Music, SuperRTL, N24  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte  
Rozšírený súbor: -  
4.4 KDS Dechtice  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Global/TV Naša, TA3, ČT 1, 
ČT 2, NOVA, Prima, SAT 1, RTL, RTL II, PRO 7, VOX, Kabel 1, VIVA, VIVA 2, 
n-tv, Onyx, M6, M6 Music, SuperRTL, N24  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti:  
Katarína Macová  
obchodné meno podľa Živnostenského listu zo dňa 04.06.2001: Katarína Macová - 
Multichannel  
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. V. písmena ha) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 36)  
SK č. 57-LO/D-613/2002 zo dňa 14.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/42 z dôvodu zmeny programovej služby a zmeny 
programových typov  
ÚK: František Kováts , obchodné meno Fratišek Kováts- STUDIO PLUS TV, Veľký 
Meder  
Uznesenie č. 02-07/36.209: 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. 57-LO/D-613/2002 zo dňa 14.03.2002 posúdila žiadosť o zmenu 
programovej skladby z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny 
podielov programových typov vysielania podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
účastníka konania:  
František Kováts  
Obchodné meno:  
František Kováts - STUDIO PLUS TV  
Lesná 2044/95  



932 01 Veľký Meder  
a vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

m e n í 
licenciu č. T/42 na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/42/95 zo dňa 07.08.1995 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. 72-PrO/O-1172/97 zo dňa 26.09.1997 a č. 
T/42/RZL/191/99 zo dňa 22.07.1999 sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

"I. 
7. Názov programovej služby: STUDIO PLUS TV  
8. Doba, na ktorú bola licencia udelená: 12 rokov, platnosť licencie končí dňa 
22.09.2007  
9. Časový rozsah vysielania: 168 hodín týždenne  
10. Územný rozsah vysielania: v KDS v mestách: Okoč a Veľký Meder  
11. Rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie  
12. Jazyk vysielania: slovenský 50%, maďarský 50%  

II. 
Právne skutočnosti :  
1. František Kováts  
2. Ďalšie právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trnava: obchodné meno: František Kováts - STUDIO PLUS TV, zoznam výpisov č. 
KO-2294/2002 vložka číslo: 90/T, oddiel: Firm. zo dňa20.03.2002.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 14.03.2002 ( č.p.d. 613 ):  
pre obce: Okoč a Veľký Meder  
a) Programová služba (100%):  
1. Doplnkové vysielanie - max. 97 %  
2. Programy - min. 3 %  
b) Programy : (100%):  
1. Spravodajstvo: - 0 %  
2. Publicistika: - 100 %  
2.a. Politická publicistika - 0 %  
2.b. Ostatná publicistika - 100 %  
3. Dokumentárne programy - 0 %  
4. Dramatické programy - 0 %  
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0 %  
6. Hudobné programy - 0 %  
7. Vzdelávacie programy - 0 %  
8. Náboženské programy - 0 %  
9. Šport - 0 %  
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: 3%  
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: teletext nevysiela  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."  
Rada zároveň zastavuje správne konanie č. 57-LO/D-613/2002 zo dňa 14.03.2002 v 
časti týkajúcej sa zmeny územného rozsahu vysielania - rozšírenia o televízne 
vysielanie v obci Kolárovo z dôvodu, že účastník konania listom č.p.d. 706 
doručeným Rade dňa 22.03.2002 vzal svoju žiadosť v tejto veci späť.  
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/4,8 ) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 37)  
SK č. 87-LO/D-793/2002 zo dňa 04.04.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/76 z dôvodu vysielania RDS  
ÚK:RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s.r.o., Bojnice  
Uznesenie č. 02-07/37.210: 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. 87-LO/D-793/2002 zo dňa 04.04.2002 posúdila žiadosť o zmenu 
licencie R/71 na rozhlasové vysielanie - vysielanie RDS podľa § 51 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. účastníka konania:  
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.  
Rekreačná č. 1  
972 01 Bojnice  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/76 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/76/2000 zo dňa 18.04.2000 (úplné znenie 
podľa akceptačného listu zo dňa 14.03.2002) sa menia a v úplnom znení znejú takto:  



" I. 
1. Názov programovej služby: Beta Rádio  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, licencia 
zaniká dňom 14.07.2006.  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie:  
7. 93,3 MHz Prievidza  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou 
alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra 
spoločnosti, vložka číslo: 2528/R, zo dňa 03.04.2001  
Spoločníci:  
Štefan Kurušta  
Magdaléna Zgančíková  
Ing. Peter Borský  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 2528/R, zo dňa 
03.04.2001  
Konatelia:  
Štefan Kurušta  
Magdaléna Zgančíková  
Ing. Peter Borský  

III. 
Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby 
doručenej Rade dňa 21.01.2002 (č.p.d. 158):  
1. Programové typy:  
1. Spravodajstvo - min. 2 %  
2. Publicistika: - min. 1,2 %  
2.1. politická publicistika - 0 %  
2.2. ostatná publicistika - min. 1,2 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
3.1. detské programy - min 0,8 %  
3.2. náboženské programov - min. 0 %  
3.3. literárno-dramatické programy - min. 0 %  
3.4. zábavné programy - min. 14 %  
3.5. hudobné programy - min. 50 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 4 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  



b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo  
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR:  
č.j. 6128/SKS-00 zo dňa 30.06.2000  
Frekvencia: 93,9 MHz  
Lokalita: Lehota pod Vtáčnikom - Kuní vrch  
Oblasť pokrytia: Prievidza a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 37 42 / 48 N 38 55  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) nie  
Typ programu PTY (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Meno programového okruhu PS BETA93,9  
Číslo programu PIN (D) áno"  
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. III. písmena e/10 vo 
výške 5.000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún).  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho 
účastníkovi konania.  
 
K bodu 38)  
Predloženie údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: BENET, s.r.o., Nováky, licencia č. TKR/176  
Uznesenie č. 02-07/38.211: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/176 spoločnosti BENET, 
s.r.o., Nováky.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k registrácii retransmisie TKR/176.  
 
K bodu 39)  
Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Obec Slanec  
Uznesenie č. 02-07/39.212: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 



začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v 
káblovom rozvode v obci Slanec, voči Obci Slanec, za porušovanie § 56 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. a pozve účastníka konania na ústne 
pojednávanie v tejto veci na deň 29.04.2002 o 11,30 hod..  
 
K bodu 40)  
Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Obec Veľký Folkmár  
Uznesenie č. 02-07/40.213: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v 
káblovom rozvode v obci Veľký Folkmár , voči Obci Veľký Folkmár , za 
porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci porušovania zákona č. 308/2000 Z.z. a pozve účastníka konania na ústne 
pojednávanie v tejto veci na deň 29.04.2002 o 12,00 hod..  
 
K bodu 41)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní vysielania stanice Rádio Frontinus  
monitorované dni: 18.,19.,20.1.2002  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  
Uznesenie č. 02-07/41.214: 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. 9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 
38 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti Frontinus s.r.o., Žilina.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-07/41.215: 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. 9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 
34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti Frontinus s.r.o., Žilina.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 



rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-07/41.216: 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. 9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus rozhodla o 
začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania povinnosti ustanovenej v § 
32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. voči spoločnosti Frontinus s.r.o., Žilina.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 42)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
Monitorovaný program: Lesu zdar-Halali zo dňa 16.2.2002  
Vysielateľ: Slovenská televízia  
Uznesenie č. 02-07/42.217: 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. 16/12/TV o monitorovaní Slovenskej televízie - Lesu 
zdar - Halali rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania 
povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči Slovenskej 
televízii, Bratislava.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-07/42.218: 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. 16/12/TV o monitorovaní Slovenskej televízie - Lesu 
zdar - Halali rozhodla o začatí správneho konania vo veci zistenia dodržiavania 
povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. voči Slovenskej 
televízii, Bratislava.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 43)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.11/2002/TV o monitorovaní vysielania stanice LocAll TV  



(monitorované dni: 21.1.-27.1.2002)  
Vysielateľ: Kábel Telekom s.r.o., Lučenec, číslo licencie: T/127  
Uznesenie č. 02-07/43.219: 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. 11/2002/TV o monitorovaní vysielania stanice LocAll TV 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie od 21.1.2002 do 27.1.2002 
vysielateľa s licenciou č. T/127 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 44)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.13/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV OZAREA NOVA  
(monitorované dni: 19.-23.2.2002)  
Vysielateľ: OZAREA news, s.r.o., Veľký Krtíš, číslo licencie: T/83  
Uznesenie č. 02-07/44.220: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po 
prerokovaní Správy č. 13/2002 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV 
OZAREA NOVA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou 
č. T/83 Ozarea news, s.r.o., Veľký Krtíš z dní 19.2.-23.2.2002 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 45)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 18/02/Tv o monitorovaní vysielania TA-3  
(monitorované dni: 4.-10.3.2002)  
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/125  
Uznesenie č. 02-07/45.221: 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 
berie na vedomie Správu o monitorovaní TA3 v období od 04.03.2002 - do 
10.03.2002.  
Rada poveruje Kanceláriu zaslaním tejto analýzy vysielateľovi TA3.  
 
K bodu 46)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.17/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
(monitorovaný program : Hra nervov zo série Harlequine 3/6 zo 16.2.2002)  
Vysielateľ: Slovenská televízia  
Uznesenie č. 02-07/46.222: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 4 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po 
prerokovaní Správy č.17/02/TV o monitorovaní Slovenskej televízie konštatovala, že 
v monitorovanom programe vysielateľa na základe zákona Harlequine 3/6 zo dňa 



16.2.2002 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii, 
uznesenie vo veci.  
 
K bodu 47)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č. 248/1-2002 na vysielanie TV Markíza a Slovenskej televízie  
(monitorované dni: TV Markíza-27.2.2002 a STV - 14.2.2002)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné a Slovenská televízia  
Uznesenie č. 02-07/47.223: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z.z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
248/1 - 2002, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné 
a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. za neopodstatnenú z 
pohľadu zákona č 308/2000 Z.z. .  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
vysielateľovi a sťažovateľovi výsledok šetrenia.  
 
K bodu 48)  
Šetrenie sťažnosti  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3291/101-2001 na vysielanie TV Markíza  
(monitorovaný program: 7 s.r.o. zo dňa 6.12.2001)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-07/48.224: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
3291/101 - 2001, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú 
z pohľadu zákona č 308/2000 Z. z. .  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi a sťažovateľovi výsledok šetrenia.  
 
K bodu 49)  
Šetrenie sťažnosti  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3819/102-2001 na vysielanie TV Markíza  
(monitorovaný program: Reklama na program Milionár zo dňa 20.12.2001)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-07/49.225: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z.") postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
3819/102 - 2001, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú 
z pohľadu zákona č 308/2000 Z. z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi a sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o šetrení 
sťažnosti č. 3819/102 - 2001.  
 
K bodu 50a)  
Správa zo ZSC - 4. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii (25.-
27.03.2002, Štrasburg)  
Uznesenie č. 02-07/50.226: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
správy zo ZSC - 4. zasadnutie pracovnej skupiny o on-line službách a demokracii 
(25.-27.03.2002, Štrasburg)  
 
K bodu 50b)  
Správa zo ZSC - WORKSHOP, IV. roč., Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc 
SR (14.-16.03.2002, Martin)  
Uznesenie č. 02-07/50.227: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
správu zo ZSC - WORKSHOP, IV. roč., Prehliadka tvorby lokálnych televíznych 
staníc SR, (14.-16.03.2002, Martin)  
 
K bodu 50c)  
Návrh na ZSC - 30. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu Rady Európy 
(29.-30.04.2002, Štrasburg)  
Uznesenie č. 02-07/50.228: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
účasť Ing.Jarmily Grujbárovej - riaditeľky Kancelárie Rady na 30. zasadnutí 
Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu, ktoré sa uskutoční v dňoch 29.-30.apríla 
2002 v Štrasburgu.  
Kancelária Rady sa poveruje zabezpečiť organizačne a finančne ZPC v rozsahu 
obvyklom pre tento typ ZPC.  
 
K bodu 51)  
Odpoveď SRo a MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné na vyžiadanie stanoviska 
k nevyužívaným frekvenciám  
Uznesenie č. 02-07/51.229: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie 
odpovede Slovenského rozhlasu a MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
ohľadom nevyužívaných frekvencií a poveruje Kanceláriu Rady, aby priebežne 
preverovala plnenie záväzkov týchto vysielateľov vo vzťahu ku sprevádzkovaniu 
frekvencií. Kancelária Rady písomne oznámi vysielateľom, že ich záväzky na 
sprevádzkovanie frekvencií považuje Rada za záväzné.  
 
K bodu 52)  



Národná správa EPRA 2002  
Uznesenie č. 02-07/52.230: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s 
obsahom návrhu "národnej správy", predkladanej na 15. zasadnutí EPRA v 
Bruseli. Rada súhlasí s predloženým návrhom.  
 
K bodu 53ab)  
a) Návrh systemizácie pracovných miest Kancelárie Rady  
b) Návrh vedúcich pracovníkov Kancelárie Rady  
Uznesenie č. 02-07/53.231: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie ne vedomie 
postup prác pri aplikácii nových pracovno-právnych a mzdových predpisov, 
vzťahujúcich sa na Kanceláriu Rady pre vysielanie a retransmisiu. Rada schvaľuje 
návrh systemizácie pracovných miest a kategorizáciu platových tried podľa 
predloženého návrhu. Rada schvaľuje okruh vedúcich pracovníkov Kancelárie 
Rady podľa predloženého návrhu. Kancelária Rady zabezpečí prípravu nového 
Organizačného a Pracovného poriadku a jeho predloženie Rade na schválenie.  
 
K bodu 53c)  
Návrh na rozhodnutie o plate pre riaditeľku Kancelárie Rady  
Uznesenie č. 02-07/53.232: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 7 ods.3 
Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR 
SR č.1114 zo dňa 4.5.2001 určuje platové podmienky riaditeľky Kancelárie Rady 
podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1.4.2002. Predseda Rady zabezpečí 
vystavenie rozhodnutia o plate pre riaditeľku Kancelárie Rady.  
 
K bodu 53d)  
Zmena výšky odmien členov Rady od 01.04.2002  
Uznesenie č. 02-07/53.233: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
úpravu výšky odmien členov rady k 01.04.2002 v zmysle štatútu Rady pre vysielanie 
a retransmisiu, schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 
04.05.2001 a stav prostriedkov v položke Odmeny členov Rady v rozpočte Rady pre 
vysielanie a retransmisiu.  
 
K bodu 54)  
Rôzne  
a)Výplata odmien členom Rady za mesiac marec 2002.  
Uznesenie č. 02-07/54.234: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci MAREC 2002 a v zmysle čl. 8 
bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o 
vyplatení odmeny za mesiac marec 2002 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
c) Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku II. ( 26.04.2002, Banská Bystrica)  
Uznesenie č. 02-07/54.235: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje účasť 
pracovníčok licenčného odboru Kancelárie Rady pre vysielanie retransmisiu Mgr. 
A.Patakyovej a Mgr.L.Maxonovej na konferencii "Duševné vlastníctvo na 
Slovensku II" dňa 26.04.2002 v Banskej Bystrici.  
 



d) Návrh na úpravu výšky odmien členov Rady v tom zmysle, aby boli odmeňovaní 
obdobným spôsobom, ako sú odmeňovaní iní verejní činitelia, resp. Fond národného 
majetku a pod.  
Uznesenie č. 02-07/54.236: Rada poveruje Kanceláriu Rady, aby preverila spôsob 
odmeňovania iných verejných činiteľov a výsledok monitoringu pripravila na 
budúce zasadnutie Rady.  
PhDr. Peter Kováč  
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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