
Zápisnica č. 10/2002 

(program a uznesenia) 
 

o priebehu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 
Dátum a miesto konania: 28.05.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady  

 
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová 
Overovateľ: Tibor Varga 
 
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. 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  

3. SK č. 81-LO/O-487/2002 zo dňa 26.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Kalša  
ÚK: obec Kalša  
ÚP: 11,30 hod. dňa 27.5.2002  

4. SK č. 110-LO/D-751/2002 zo dňa 07.05.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Slavomír Strišovský, Prakovce  
ÚP: 12,00 hod. dňa 27.5.2002  

5. SK č. 61-LO/D-649/2002 zo dňa 18.03.2002  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Bánov  
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o., Bánov  
ÚP: 12,30 hod. dňa 27.5.2002  

6. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra (R/37)  

7. Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: KIKS s.r.o., Michalovce (R/77)  

8. a) SK č. 92-LO/D-800/2002 zo dňa 05.04.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania  
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra  
b) SK č.64-LO/D-593/2002 zo dňa 12.3.2002  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: N-RADIO spol. s r.o. Nitra  
DVP-Družstvo Vzájomnej Pomoci, Nitra  
ÚP: 10,30 hod. dňa 28.5.2002  



9. SK č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 07.02.2002  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. R/39 z dôvodu zmeny podielu 
programových typov, zmena názvu programovej služby  
ÚK:MAC TV s.r.o., Košice  

10. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie podľa § 
51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: BEXTRA s.r.o., s.r.o., Poprad  

11. Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie podľa § 
51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: obec Belá  

12. SK č. 107-LO/D-991/2002 zo dňa 06.05.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/191 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o., Bánov  

13. SK č. 106-LO/D-770/2002 zo dňa 02.04.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  

14. SK č. 128-LO/D-758/2002 zo dňa 02.04.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny 
technických podmienok vysielania  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

15. SK č. 127-LO/D-3067/2002 zo dňa 21.11.2001  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/123 z dôvodu zmeny 
technických podmienok vysielania  
ÚK:TV POPRAD s.r.o., Poprad  

16. SK: 76-LO/O-R08/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie č. 101,5 MHz Senica - oprava uznesenia č. 02/07-
23.196  
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica  

17. SK č. 124-LO/D-1000/2002 zo dňa 07.05.2002  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie v obci Gbelce č. TKR/20  
ÚK: obec Gbelce  

18. SK č. 417-LO/D-1979/2001 zo dňa 07.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/150 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie  
ÚK: Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou  

19. Oznámenie o vydaní frekvenčného listu na televízny prevádzač v meste Sklené 
Teplice - 24. kanál - pre TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. Blatné  

20. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 66 - PgO/O-4437/2002 zo dňa 12.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 10/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 19.1.2002)  



ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Ústne pojednávanie: 28.5.2002 o 11,00 hod.  

21. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 83- PgO/O-514/2002 zo dňa 26.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 12/2002 o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 13.,14.,22.2.2002 )  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Ústne pojednávanie: 28.5.2002 o 11.00 hod.  

22. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 84 - PgO/O-515 /2002 zo dňa 26.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 12/2002 o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 33 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 14.2.2002)  
ÚK: Slovenská televízia  

23. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 32/002/Tv o monitorovaní vysielania stanice AVT Prievidza  
monitorované dni: 7., 8., 12. a 14.3.2002  
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza  
Číslo licencie: T/52  

24. Kontrolný monitoring  
Správa č. 33/2002/Tv o monitorovaní vysielania Televízia Nováky  
(monitorované dni: 3. a 4.3.2002)  
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky  
Číslo licencie: T/122  

25. Kontrolný monitoring  
Správa č. 11/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM 96,4  
(monitorované dni: 12.4. a 13. 4.2002)  
Vysielateľ: Spinoza s.r.o., Partizánske  
Číslo licencie: R/62  

26. Šetrenie sťažností  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
(monitorované dni: 22.3. a 23.3.2002)  
Vysielateľ: N-Radio, spol. s r.o., Nitra  
Číslo licencie: R/67  

27. Šetrenie sťažností  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č. 377/6-2002 na vysielanie TV Markíza  
(monitorovaný deň: 28.2.2002, oznámenie vysielateľa o vlastnom programe West 
extra dávka)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Číslo licencie: T/41  



28. Šetrenie sťažností  
Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
(monitorované dni: 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2., program Láskanie)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Číslo licencie: T/41  

29. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle 
§ 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransimisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 1.štvrťrok 2002  

30. Žiadosť o povolenie výnimky ustanovenia § 3 Nariadenia vlády SR č.234/1994 
Z.z. o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu a o 
povolenie prekročenia limitu výdavkov  

31. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.4.2002  
32. Návrh na zastavenie exekúcií  
33. Rôzne  

K bodu 2)  
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  
Rada na základe postupu dohodnutého na svojom predchádzajúcom zasadnutí hlasovala v 
II. kole o výbere kandidáta.  
Uznesenie č.02-10/2.293: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") 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  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. 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 107,7 MHz Stará Ľubovňa  



držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/54 - spoločnosti Prešovská kultúrna 
agentúra, s. r.o. Prešov a mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/54 zo dňa 
06.03.1997v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov nasledovne:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"107,7 MHz Stará Ľubovňa"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 107,7 MHz Stará Ľubovňa  
Lokalita: Stará Ľubovňa  
Oblasť pokrytia:  
Súradnice:  
Č.j.:  

a zamieta 
žiadosti ostatných účastníkov konania; spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r. o., 
Banská Bystrica a spoločnosti Medial Trade, s.r.o., Poprad.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 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 jeho žiadosti vyhovené.  
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, podpoložka 
III. písm. e/5, je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
uhradiť správny poplatok vo výške 20.000, - Sk (slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č. 
6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska.  
 
K bodu 3)  
SK č. 81-LO/O-487/2002 zo dňa 26.03.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v obci Kalša  
ÚK: obec Kalša  
Rada v rámci dokazovania vo veci nariadila ústne pojednávanie na deň 27.05.2002, 
ktorého sa zúčastnil na základe plnej moci Ing.Miroslav Tomko. Zápisnica z ústneho 
pojednávania je súčasťou spisu. 
Uznesenie č.02-10/3.294: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania obec Kalša  

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..  
 
K bodu 4)  
SK č. 110-LO/D-751/2002 zo dňa 07.05.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Slavomír Strišovský, Prakovce  
Uznesenie č.02-10/4.295: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania - Slavomír Strišovský, bytom SNP č. 331, 055 62 
Prakovce  

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..  
 
K bodu 5)  
SK č. 61-LO/D-649/2002 zo dňa 18.03.2002  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Bánov  
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o., Bánov  
Uznesenie č.02-10/5.296: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o licenciu na televízne vysielanie v 
KDS, doručenú Rade dňa 18.03.2002, doplnenú dňa 06.05.2002 žiadateľa:  
Káblová televízia - Bánov s.r.o.  
( v skratke : KTB, s.r.o. )  
Hviezdoslavova 34  
941 01 Bánov  



a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

u d e ľ u j e spoločnosti Káblová televízia - Bánov s.r.o.,  
licenciu č. T/....... na lokálne televízne vysielanie 

v obci Bánov na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, a to za týchto podmienok:  

I. 
(1) Názov programovej služby: Káblová televízia Bánov v skratke KTB  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania:  
24 hod. mesačne, z toho: 6 hod. obrazové vysielanie  
18 hod. videotextové vysielanie  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - obec Bánov  
(5) Počet prípojok: 750  
(6) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa uznesenia z Obchodného registra spoločnosti 
Káblová televízia - Bánov, s.r.o., vložka číslo: 12721/N, ZPZ.: 2094/Sro/2001 zo dňa 
22.03.2002.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa uznesenia z Obchodného registra spoločnosti Káblová televízia - Bánov, s.r.o., 
vložka číslo: 12721/N, ZPZ.: 2094/Sro/2001 zo dňa 22.03.2002.  

III. 
1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 18.03.2002 ( č.p.d. 649 ) a v jej následnom doplnení, doručenom 
dňa 06.05.2002 (č.p.d. 996/02 ):  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 75 %  
2. Programy: min. 25 %  
b/ Programové typy: 100%  
1. Spravodajstvo: 33 %  
2. Publicistika: 44 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 44 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. vzdelávacie programy: 0 %  
8. náboženské programy : 12 %  
9. športové programy: 11 %  
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. 25 %  
3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  
4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v KDS v obci Bánov  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/191 Káblová televízia - Bánov s.r.o., ( v skratke KTB, s.r.o., )  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) nosiče CD vo formáte MPEG-3  
b) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo  
v prípade použitia iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položky č. II. písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 je účastník konania povinný uhradiť správny poplatok vo 
výške 20.000, - Sk (slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č. 6015-10820-002/0720 v 
Národnej banke Slovenska.  
 
K bodu 6)  
Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
Vysielateľ: Rádio NITRA s.r.o., Nitra (R/37)  
Uznesenie č.02-10/6.297: 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 v znení neskorších predpisov držiteľa licencie č. R/37 - 
spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra.  
 
K bodu 7)  
Oznam o predložení údajov a podkladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
Vysielateľ: KIKS s.r.o., Michalovce (R/77)  
Uznesenie č.02-10/7.298: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 ods. 2 zákon 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov držiteľa licencie č. R/77 - RADIO 
KIKS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Sama Chalupku 20, 071 01 Michalovce.  
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a 
dokladov k licencii č. R/77.  



 
K bodu 8a)  
SK č. 92-LO/D-800/2002 zo dňa 05.04.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu vysielania  
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra  
Uznesenie č.02-10/8.299: 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 v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 
71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 92-LO/D-800/2002 zo dňa 
05.04.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie R/67 na rozhlasové vysielanie - 
zmenšenie územného rozsahu vysielania podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
účastníka konania:  
N-RADIO, spol. s r.o.  
Vajanského 7  
949 01 Nitra  
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/67 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 (úplné znenie 
podľa akceptačného listu zo dňa 23.07.2001) sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

" I. 
1. Názov programovej služby: N-RADIO  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, licencia 
zaniká dňom 16.07.2005.  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie: 95,2 MHz Nitra - Zobor  

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: 708/N, zo dňa 13.08.2001  
Spoločníci:  
Ing. Jaroslav Dóczy, Murániho 29/5, Nitra  
D.V.P. - Družstvo Vzájomnej Pomoci, Wilsonovo nábrežie 64, Nitra  
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 708/N zo dňa 
13.08.2001  
Konatelia:  
Ing. Jaroslav Dóczy, Murániho 29/5, Nitra  



JUDr. Karol Jenis, ul. Ružová 20, Nitra  
Ivan Zaujec, Pod Sokolom 37, Nitrianske Hrnčiarovce  

III. 
Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby 
doručenej Rade dňa 06.04.2001:  
1. Programové typy:  
1. Spravodajstvo - min. 6 %  
2. Publicistika: - min. 3,2 %  
2.1. politická publicistika - min. 0,2 %  
2.2. ostatná publicistika - min. 3,0 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
3.1. detské programy - min 0,4 %  
3.2. náboženské programov - min. 0,4 %  
3.3. literárno-dramatické programy - 0 %  
3.4. zábavné programy - 0 %  
3.5. hudobné programy - min. 60 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 5 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 12,125 % (Radio Free Europe / Radio 
Liberty)  

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. 6387/SKS-99 zo dňa 13.07.1999  
Frekvencia: 95,2 MHz  
Lokalita: Zobor  
Oblasť pokrytia: Nitra a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice: 18 E 06 23 / 48 N 20 39  
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 nie  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) nie  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) nie  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  



Meno programového okruhu PS N-RADIO  
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, položky č. III. písmena e/6 je držiteľ licencie povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún) na účet č. 6015-
10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska.  
 
K bodu 8b)  
SK č.64-LO/D-593/2002 zo dňa 12.3.2002  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: N-RADIO spol. s r.o. Nitra  
DVP-Družstvo Vzájomnej Pomoci, Nitra  
Uznesenie č.02-10/8.300: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 64-LO/D-593/2002 s účastníkmi 
konania:  
N-RADIO, spol. s r.o.  
Vajanského 7  
949 01 Nitra  
a  
D.V.P. - Družstvo vzájomnej pomoci  
Wilsonovo nábrežie 64  
949 01 Nitra  
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/67 - 
spoločnosti N-RADIO, spol. s r.o. a po posúdení podkladov potrebných pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona 
č.308/2000 Z.z.  

udeľuje predchádzajúci súhlas 
s prevodom 75% podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na 
rozhlasové vysielanie č. R/67 - spoločnosti N-RADIO, spol. s r.o., Nitra tak, že 
hlasovacie práva bude vykonávať spoločník Ing. Jaroslav Dóczy.  
 
K bodu 9)  
SK č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 07.02.2002  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 z dôvodu zmeny podielu 
programových typov, zmena názvu programovej služby  
ÚK:MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č.02-10/9.301: 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 v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 
71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 23-LO/D-313/2002 zo dňa 
07.02.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/39 na televízne vysielanie účastníka 
konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
z dôvodu zmeny názvu programovej služby, zmeny jazyka vysielania, zmeny 
spôsobu vysielania, zmeny programových typov a programovej skladby podľa § 51 
ods. 1 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 televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

"I.  
1. Názov programovej služby: JOJ  
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť 
licencie končí dňom 28.07.2007  
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne  
Lokálne vysielanie:  
pondelok až piatok 8:00 - 8:35 hod.; 17:25 - 17:35 hod.  
sobota a nedeľa 7:25-8:00 hod.  
4. Jazyk vysielania: a) do 31.12.2002 min. 60 % slovenský, max. 40% český  
b) od 01.01.2003 min. 80% slovenský, max. 20% český  
5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie  
6. Spôsob vysielania:  
a) terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:  
27. kanál, kóta Košice - Šibená Hora  
52. kanál, kóta Banská Bystrica  
52. kanál, kóta Brezno  
43. kanál, kóta Dolný Kubín  
55. kanál, kóta Považská Bystrica  
44. kanál, kóta Rožňava  
41. kanál, kóta Rimavská Sobota  
51. kanál, kóta Hlohovec  
50. kanál, kóta Bratislava  
52. kanál, kóta Žilina (rozhodnutie o pridelení tejto frekvencie nenadobudlo 
právoplatnosť vzhľadom na prebiehajúce konanie na NS SR, vykonateľným sa stalo 
dňom 12.12.2001)  
b) digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice INTELSAT 707 na pozícii 
1° západne z pozemskej stanice v Bratislave, prevádzkovanej spoločnosťou 
TELENOR SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.  



Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. zabezpečí vedenie 
evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho 
roka oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia.  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Košice I zo dňa 01.02.2001, vložka číslo: 558/V  
Spoločníci:  
HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., akciová spoločnosť; IČO: 31 731 368  
Marcel Dekanovský  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 01.02.2001, 
vložka číslo: 558/V  
Konatelia:  
Marcel Dekanovský  
Ing. Brian Lipták  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní zo dňa 14.05.2002, ktoré bolo doručené Rade dňa 17.05.2002 
(č.p.d. 1061/2002)  
a) Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %  
2. Programy: min. 70 %  
b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 9 %  
2. Publicistika: 25,5 %  
2.1. Politická publicistika: 1,5 %  
2.2. Ostatná publicistika: 24 %  
3. Dokumentárne programy: 0,5 %  
4. Dramatické programy: 46 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 10 %  
6. Hudobné programy: 8 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 0 %  
9. Športové programy: 1 %  
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 
1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou 
spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času 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 
producentmi:  
a) európska produkcia: min. 50%  



b) nezávislá produkcia. min. 10 %  
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 Jednotného systému označovania programov  
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 sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
a) Televízny kanál: 27 Košice - Baňa Bankov  
Frekvenčný list: 2338/SKS-98 zo dňa 10.03.1998  
Maximálne vyžiarený výkon: 1 kW  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Košice - mesto  
Súradnice: 21 E 13 31, 48 N 44 33  
Nadm. výška: 384 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 50 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 5M25C3F / 750KF3EGN  
 
b) Televízny kanál: 52 Banská Štiavnica  
Frekvenčný list: 11025/SKS-00 zo dňa 31.10.2000  
Maximálne vyžiarený výkon: 400 W  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Banská Štiavnica  
Súradnice: 18 E 52 37, 48 N 24 04  
Nadm. výška: 1000 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 36 m  
 
c) Televízny kanál: 52 Brezno  
Frekvenčný list: 12682/SKS-00 zo dňa 15.11.2000  
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Brezno  
Súradnice: 19 E 37 27, 48 N 48 43  
Nadm. výška: 562 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 15 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN  
 
d) Televízny kanál: 43 Dolný Kubín  
Frekvenčný list: 10910-3/SKS-99 zo dňa 29.11.1999  
Maximálne vyžiarený výkon: 20 W  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Dolný Kubín  



Súradnice: 19 E 18 29, 49 N 12 50  
Nadm. výška: 531 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 45 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN  
 
e) Televízny kanál: 55 Považská Bystrica  
Frekvenčný list: 10910-4/SKS-99 zo dňa 29.11.1999  
Maximálne vyžiarený výkon: 40 W  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Považská Bystrica  
Súradnice: 18 E 26 52, 49 N 06 34  
Nadm. výška: 360 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 45 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN  
 
f) Televízny kanál: 44 Rožňava  
Frekvenčný list: 10910-5/SKS-99 zo dňa 29.11.1999  
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Rožňava  
Súradnice: 20 E 32 30, 48 N 39 35  
Nadm. výška: 326 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 35 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3FWN / 750KF8EHN  
 
g) Televízny kanál: 41 Rimavská Sobota  
Frekvenčný list: 8450/SKS-00 zo dňa 18.08.2000  
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W  
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie  
Súradnice: 19 E 59 57, 48 N 22 30 (WGS 84)  
Nadm. výška: 223 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 60 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN  
 
h) Televízny kanál: 50 Bratislava - Kamzík  
Frekvenčný list: 10476/OFS-01 zo dňa 13.11.2001  
Maximálne vyžiarený výkon: 37 dBW (5kW)  
Polarizácia: horizontálna  
Súradnice: 17 E 05 41, 48 N 10 57 (WGS 84)  
Nadm. výška: 426 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 137 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2002  
 
i) Televízny kanál: 51 Hlohovec  



Frekvenčný list: 10477/OFS-01 zo dňa 13.11.2001  
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W  
Polarizácia: horizontálna  
Súradnice: 17 E 48 05, 48 N 25 27 (WGS-84)  
Nadm. výška: 176 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 36 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN  
 
j) Televízny kanál: 52 Žilina - Krížava  
Frekvenčný list: 10478/OFS-01 zo dňa 13.11.2001  
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW  
Polarizácia: horizontálna  
Súradnice: 18 E 49 13, 49 N 05 45 (S-42)  
Nadm. výška: 1452 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 100 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- / 750KF8EHN  
2. 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, položky č. IV. písmena f/1) je držiteľ licencie povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún) na účet č. 
6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska.  
 
K bodu 10)  
Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: BEXTRA s.r.o., s.r.o., Poprad  
Uznesenie č.02-10/10.302: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v KDS 
v obci Utekáč, voči spol. BEXTRA, s.r.o., Letná 3369/19, 058 01 Poprad, 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 v znení neskorších predpisov.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 10.06.2002 o 
11,30 hod..  
 
K bodu 11)  
Návrh na začatie SK vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: obec Belá  
Uznesenie č.02-10/11.303: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v 
káblovom rozvode v obci Belá voči spol. Obecný podnik, s.r.o., 013 05 Belá, 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 v znení neskorších predpisov.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 10.06.2002 o 
12,00 hod..  
 
K bodu 12)  
SK č. 107-LO/D-991/2002 zo dňa 06.05.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/191 z dôvodu zmeny právnych skutočností 
a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o., Bánov  
Uznesenie č.02-10/12.304: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 107-LO/D-991/2002 zo dňa 
06.05.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/191 z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spol. a zmeny ponuky programovej služby, podľa § 60 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/191:  
Káblová televízia - Bánov s.r.o.  
Hviezdoslavova 34  
941 01 Bánov  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/191 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí registrácie retransmisie č. TKR/191/2001 zo dňa 21.08.2001 sa 
menia v bode 3., 4., 5. a znejú nasledovne:  
"3. Počet prípojok:  
skutočnosť 750  
predpoklad 800  
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby :  
- základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, Global/ TV NAŠA, ČT 1, ČT 2, 
RTL, PRO 7, VIVA, Eurosport, Discovery chanel  
- rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa uznesenia z 
Obchodného registra Okresného súdu Nitra, spoločnosti Káblová televízia - Bánov 
s.r.o., zoznam výpisov č. 12721/N v odd. ZPZ.: 2094/Sro/2001 zo dňa 22.03.2002."  
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, položky č. VI. písmena i/1,3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu č. 2/2001 Rady, je 
účastník konania povinný uhradiť správny poplatok vo výške 10.000,- Sk (slovom 
desaťtisíc slovenských korún) na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke 



Slovenska.  
 
K bodu 13)  
SK č. 106-LO/D-770/2002 zo dňa 02.04.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-10/13.305: 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 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila 
oznámenie zo dňa 02.04.2002 vo veci zmeny registrácie retransmisie z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - spoločnosti  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. vydáva toto  

r o z h o d n u t i e 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., na 
základe oznámenia účastníka konania v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/13 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/13/1995 zo dňa 12.06.1995 a v 
znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:  
"V rozhodnutí TKR/13/95 zo dňa 12.06.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa v článku I., bode 2:  
Obsadenie kanálov (pre KDS: Bratislava): dopĺňa o televíznu programovú službu 
Deutsche Welle."  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. i/3 je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún ) a účastník konania 
ho uhradí na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska.  
 
K bodu 14)  
SK č. 128-LO/D-758/2002 zo dňa 02.04.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny technických 
podmienok vysielania  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č.02-10/14.306: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť 
doručenú Rade dňa 02.04.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. 



R/70 z dôvodu zmeny technických podmienok vysielania účastníka konania - 
spoločnosti:  
Rádio TWIST, a. s.  
Šalviová 1  
830 00 Bratislava 3  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na 
základe žiadosti účastníka konania v súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 a v znení zmien 
vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
Článok IV. bod 2 sa mení a znie:  

" IV. 
2/ Frekvencia: 88,5 MHz  
Lokalita: Strážske  
Súradnice: 21 E 48 52/48 N 52 25 (WGS 84)  
Polarizácia: vertikálna  
Nadmorská výška: 144 m. n. m.  
Výška stredu antény na terénom: 200 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 300KF3EHN; 24 hodín denne"  
Číslo frekvenčného listu: 3255/10/2002 zo dňa 18.04.2002."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
podpoložky IV, písm. f/16 je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún) a 
držiteľ licencie ho uhradí na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke 
Slovenska.  
 
K bodu 15)  
SK č. 127-LO/D-3067/2002 zo dňa 21.11.2001  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/123 z dôvodu zmeny technických 
podmienok vysielania  
ÚK:TV POPRAD s.r.o., Poprad  
Uznesenie č.02-10/15.307: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť 
doručenú Rade dňa 21.11.2001 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. 
T/123 z dôvodu zmeny technických podmienok vysielania účastníka konania - 
spoločnosti:  
TV Poprad, s. r. o.  
Podtatranská 1  
058 01 Poprad  



a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., na 
základe žiadosti účastníka konania v súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu č. T/123 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
znení rozhodnutí o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.04.2000 a v znení zmien 
vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne:  
Článok IV., bod 1 sa mení a znie:  

" IV. 
1/ Kanál: 55  
Stanovište: 20 E 17 45, 49 N 04 14 (S-42)  
Nadmorská výška: 717 m. n. m.  
Ofset: 6 M  
ERP max: 20 dBW  
Obmedzenie:  
/ 270° - 290° / na 10 dBW  
/110° - 170° / použitie elevácie  
Výška AS: 35 m  
Číslo frekvenčného listu: XXXX/XXXX zo dňa XX.XX.2002  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
podpoložky IV, písm. e/10 je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ) a 
držiteľ licencie ho uhradí na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej banke 
Slovenska.  
 
K bodu 16)  
Výberové konanie, č.SK: 76-LO/O-R08/2002 zo dňa 20.02.2002  
vo veci pridelenia frekvencie č. 101,5 MHz Senica - oprava uznesenia č. 02/07-23.196  
ÚK: ADUT PLUS a.s., Skalica  
Uznesenie č.02-10/16.308: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mení uznesenie č. 02-07/23.196 zo dňa 16.04.2002 
z dôvodu formálnej chyby (§ 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.) vo vete: "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-
002/0720 v Národnej banke Slovenska." sa slová "200.000,- Sk (slovom dvestotisíc 
slovenských korún)" nahrádzajú slovami "70.000,- Sk ( slovom sedemdesiattisíc 
slovenských korún)".  
 
K bodu 17)  
SK č. 124-LO/D-1000/2002 zo dňa 07.05.2002  



vo veci zrušenia registrácie retransmisie v obci Gbelce č. TKR/20  
ÚK: obec Gbelce  
Uznesenie č.02-10/17.309: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") v správnom konaní č. 124-LO/D-1000/2002, začatom dňa 07.05.2002 vo veci 
zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/20 prevádzkovateľa retransmisie:  
Obec Gbelce  
Obecný úrad  
943 42 Gbelce  
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z.  

ruší registráciu retransmisie č. TKR/20  
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 
07.05.2002 (č.p.d. 1000) písomne požiadal.  
 
K bodu 18)  
SK č. 417-LO/D-1979/2001 zo dňa 07.08.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/150 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: Carisma s.r.o., Dvory nad Žitavou  
Uznesenie č.02-10/18.310: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 417-LO/D-1979/2001 zo dňa 
07.08.2001 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/150:  
CARISMA, spol. s r.o.  
Hlavná 26  
941 31 Dvory nad Žitavou  
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a po zistení potrebných podkladov 
pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/150 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/150/99 zo dňa 05.08.1999 sa menia a v 
úplnom znení znejú takto:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 830/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  



- hlavná stanica - lokalita: Bešeňov č. 33, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 828/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Búč, Tesárska 91, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: videokazeta  
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 827/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 2, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: kábel  
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1/TT/2002 zo dňa 11.01.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Gabčíkovo, Hlavná 1039/21  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
e. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 251/02/OŠDNR zo dňa 29.04.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Gbelce, J. Stampayho 1  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: videokazeta  
f. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 734/TT/2001 zo dňa 12.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Horná Potôň 1, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
g. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 836/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Hurbanovo, Konkolyho nám. 1, MKS  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: videokazeta  
h. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 826/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Chotín 486, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
i. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 838/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Komoča 496, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
j. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 840/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Mužla 711, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: videokazeta  
k. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 835/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Nová Vieska 294, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
l. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 829/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Svätý Peter, Hlavná č. 2, OÚ  
- lokalita štúdia VIO:  



- doprava modulácie z VIO:  
m. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 834/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Svodín 1117, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: videokazeta  
n. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 833/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Trnovec nad Váhom 302, ZŠ  
- lokalita štúdia VIO:  
- doprava modulácie z VIO:  
o. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 832/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Tvrdošovce, Novozámocka č. 56, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: Tvrdošovce  
- doprava modulácie z VIO: kábel  
p. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 831/01/OŠDNR zo dňa 19.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Veľký Kýr, Nám. Sv. Jána č. 1, OÚ  
- lokalita štúdia VIO: Dvory nad Žitavou  
- doprava modulácie z VIO: videokazeta  
q. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-230/02-R zo dňa 29.04.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Vinica, Záhradná 405,6  
- lokalita štúdia VIO: Vinica  
- doprava modulácie z VIO: kábel  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Bešeňov, Búč, Dvory nad Žitavou, Gabčíkovo, Gbelce, Horná Potôň, Hurbanovo, 
Chotín, Komoča, Mužla, Nová Vieska, Svätý Peter, Svodín, Trnovec nad Váhom, 
Tvrdošovce, Veľký Kýr, Vinica  
3. Počet prípojok:  
a) KDS Bešeňov 300  
b) KDS Búč 120  
c) KDS Dvory nad Žitavou 950  
d) KDS Gabčíkovo 250  
e) KDS Gbelce 580  
f) KDS Horná Potôň 200  
g) KDS Hurbanovo 900  
h) KDS Chotín 140  
i) KDS Komoča 100  
j) KDS Mužla 110  
k) KDS Nová Vieska 120  
l) KDS Svätý Peter 300  
m) KDS Svodín 70  
n) KDS Trnovec nad Váhom 450  
o) KDS Tvrdošovce 930  
p) KDS Veľký Kýr 400  
q) KDS Vinica 309  
Spolu 6229  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1 KDS Bešeňov  



Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.2 KDS Búč  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.3 KDS Dvory nad Žitavou  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Rádio MAX, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.4 KDS Gabčíkovo  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.5 KDS Gbelce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, SAT1, RTL, Super RTL  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Rádio MAX, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.6 KDS Horná Potôň  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, M1, M2, DUNA 
TV, ORF1, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.7 KDS Hurbanovo  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, ORF1, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA, SAT1, ARD, ZDF, 
3SAT  



rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio MAX, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.8 KDS Chotín  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.9 KDS Komoča  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio Twist, Rádio MAX, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.10 KDS Mužla  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.11 KDS Nová Vieska  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.12 KDS Svätý Peter  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.13 KDS Svodín  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.14 KDS Trnovec nad Váhom  



Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, M1, M2, 
DUNA TV, ORF1, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA, ZDF  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.15 KDS Tvrdošovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, ORF1, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA, ZDF  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.16 KDS Veľký Kýr  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
HVIEZDA FM, Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
4.17 KDS Vinica  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, TV CARISMA, 
ČT 1, M1, M2, DUNA TV, RTL II, PRO 7, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; Rádio Twist, Juventus Rádió  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra spoločnosti CARISMA spol. s r.o., Dvory nad Žitavou, vložka 
č. 11166/N, zo dňa 10.04.2002."  
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/5) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu č. 2/2001 Rady vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských 
korún), ktorý účastník konania uhradí na účet č. 6015-10820-002/0720 v Národnej 
banke Slovenska.  
 
K bodu 19)  
Oznámenie o vydaní frekvenčného listu na televízny prevádzač v meste Sklené Teplice - 
24. kanál - pre TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA- SLOVAKIA s.r.o. Blatné  
Uznesenie č.02-10/19.311: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
vydanie frekvenčného listu č.j. 9464/OSFS-01 zo dňa 17.05.2002, vydaného 
Telekomunikačným úradom SR pre televízny prevádzač :  
· Sklené Teplice  



Stanovište: 18 E 51 30, 48 N 31 52 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 453 m. n. m.  
Kanál: 24  
Ofset: 2P  
ERP max: 8,5 dBW  
Obmedzenie: /340° - 20°/ - 6 dB  
Výška AS: 30 m  
v rámci dokrytia územia v súlade s licenciou č. T/41.  
 
K bodu 20)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 66 - PgO/O-4437/2002 zo dňa 12.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 10/2002/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 19.1.2002)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č.02-10/20.312: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z.") v SK č. 66-PgO/O-437/2002 vedenom voči účastníkovi konania: Slovenská 
televízia, Bratislava, žiadosti účastníka konania o odročenie ústneho pojednávnia 
vyhovuje a nariaďuje ústne pojednávanie na deň 11.06.2002 o 10.00 hod.  
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania nový termín ústneho pojednávania.  
 
K bodu 21)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 83- PgO/O-514/2002 zo dňa 26.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 12/2002 o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 13.,14.,22.2.2002 )  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č.02-10/21.313: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z.") v SK č. 83-PgO/O-514/2002 vedenom voči účastníkovi konania: Slovenská 
televízia, Bratislava, žiadosti účastníka konania o odročenie ústneho pojednávnia 
vyhovuje a nariaďuje ústne pojednávanie na deň 11.06.2002 o 10.00 hod.  
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania nový termín ústneho pojednávania.  
 
K bodu 22)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  



SK č.: 84 - PgO/O-515 /2002 zo dňa 26.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 12/2002 o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 33 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 14.2.2002)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č.02-10/22.314: 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 v znení neskorších predpisov (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. 84-PgO/O-515/2002, vysielateľ na základe zákona, Slovenská 
televízia, Bratislava, porušil ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
v dňa 14. 2. 2002 o 21:48 hod. na svojom programovom okruhu STV 2 odvysielal 
reklamu na alkohol (Kláštorné červené, Kláštorné biele), za čo mu ukladá v súlade s 
§ 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".  
 
K bodu 23)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 32/002/Tv o monitorovaní vysielania stanice AVT Prievidza  
monitorované dni: 7., 8., 12. a 14.3.2002  
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza  
Číslo licencie: T/52  
Uznesenie č.02-10/23.315: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 32/2002/TV o monitorovaní 
vysielania stanice AVT Prievidza začína správne konanie voči AUDIO VIDEO 
TRNSFER, v.o.s., Prievidza vo veci možného porušenia ustanovení § 32 ods.12 
zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v doplnkovom vysielaní textových 
informácií Infomix Aktuality v dňoch 12. a 14.3.2002.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi, vyžiada 
písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č.02-10/23.316: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 32/2002/TV o monitorovaní 



vysielania stanice AVT Prievidza začína správne konanie voči AUDIO VIDEO 
TRANSFER, v.o.s., Prievidza vo veci možného porušenia ustanovení § 36 ods.3 
zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s vysielaním 
doplnkového vysielania Telenákup AVT Prievidza zo dní 7.,8.,12. a 14.3.2002.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi, vyžiada 
písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
K bodu 24)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 33/2002/Tv o monitorovaní vysielania Televízia Nováky  
(monitorované dni: 3. a 4.3.2002)  
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky  
Číslo licencie: T/122  
Uznesenie č.02-10/24.317: 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 v 
znení neskorších predpisov, po prerokovaní Správy č. 33/2002/TV o monitorovaní 
vysielania stanice Televízia Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za 
obdobie 3. a 4.marca 2002 vysielateľa s licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 25)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 11/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM 96,4  
(monitorované dni: 12.4. a 13. 4.2002)  
Vysielateľ: Spinoza s.r.o., Partizánske  
Číslo licencie: R/62  
Uznesenie č.02-10/25.318: 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/RO o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM 96,4 z 
dní 12.4., a 13.4.2002 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
Kanacelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 26)  
Šetrenie sťažností  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
(monitorované dni: 22.3. a 23.3.2002)  
Vysielateľ: N-Radio, spol. s r.o., Nitra  
Číslo licencie: R/67  
Uznesenie č.02-10/26.319: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia, 
začína správne konanie voči spoločnosti N-Radio spol. s r. o., Nitra vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č.02-10/26.320: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia, 
začína správne konanie voči spoločnosti N-Radio spol. s r. o., Nitra vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č.02-10/26.321: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia, 
začína správne konanie voči spoločnosti N-Radio spol. s r. o., Nitra vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č.02-10/26.322: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia, 
začína správne konanie voči spoločnosti N-Radio spol. s r. o., Nitra vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 39 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 



K bodu 27)  
Šetrenie sťažností  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o šetrení sťažnosti č. 377/6-2002 na vysielanie TV Markíza  
(monitorovaný deň: 28.2.2002, oznámenie vysielateľa o vlastnom programe West extra 
dávka)  
Vysielateľ: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-10/27.323: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 377/6 - 2002, v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní  

začína správne konanie 
voči vysielateľovi s licenciou T/41 spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s oznámením vysielateľa o vlastnom programe West extra 
dávka, ktoré vysielateľ odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 
10.2.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi ďalší postup vo veci, vysielateľovi začiatok správneho konania a 
zabezpečí nevyhnutné podklady v správnom konaní.  
 
K bodu 28)  
Šetrenie sťažností  
Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
(monitorované dni: 19.1., 26.1., 2.2. a 9.2., program Láskanie)  
Vysielateľ: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-10/28.324: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 377/6 - 2002, v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní  

začína správne konanie 
voči vysielateľovi s licenciou T/41 spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaným programom Láskanie zo dňa 19.1.2002, 
ktorý mohol obsahovať pornografické zobrazenia alebo pornografii blízke 
zobrazenia.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi ďalší postup vo veci, vysielateľovi začiatok správneho konania a 
zabezpečí nevyhnutné podklady v správnom konaní.  
 



Uznesenie č.02-10/28.325: 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 377/6 - 2002, v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní  

začína správne konanie 
voči vysielateľovi s licenciou T/41 spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné (ďalej len "vysielateľ") vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaným programom Láskanie zo dňa 9.2.2002, 
ktorý mohol obsahovať pornografii blízke alebo pornografické zobrazenia.  
 
K bodu 29)  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 
písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 1.štvrťrok 2002  
Uznesenie č.02-10/29.326: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov za 
1.štvrťrok 2002.  
 
K bodu 30)  
Žiadosť o povolenie výnimky ustanovenia § 3 Nariadenia vlády SR č.234/1994 Z.z. o 
použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu a o povolenie 
prekročenia limitu výdavkov.  
Uznesenie č.02-10/30.327: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený 
návrh na žiadosť o povolenie prekročenia limitu výdavkov na rok 2002 v celkovej 
výške 476.000,- Sk. Kancelária požiada MF SR o udelenie výnimky z §3 Nariadenia 
Vlády SR č.234/1994 Z.z. a o povolenie prekročenia limitu výdavkov.  
 
K bodu 31)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.4.2002  
Uznesenie č.02-10/31.328: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.4.2002.  
 
K bodu 32)  
Návrh na zastavenie exekúcií  
Uznesenie č.02-10/32.329: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila so 
stavom nezaplatených pokút k 14.5.2002, z ktorých pokuty č. 16/97, 35/98, 37/98 a 
52/99, 60/2000, 61/2000 a 63/2000 vo výške 700 000 Sk sú riešené prostredníctvom 
Exekučného úradu Bratislava II.  
Rada schvaľuje zastavenie exekúcie č. k. EX -185/2000 (rozhodnutie o pokute č. 
37/98) a zastavenie exekúcie č. k. EX-61/2001 (rozhodnutie o pokute č. 63/2000), obe 
z dôvodu, že po vykonaní lustrácie povinného a jeho majetku súdny exekútor zistil, 
že majetok povinného by nestačil ani na úhradu trov exekúcie.  



 
K bodu 33)  
Rôzne  
a) Správa zo ZSC (30. zasadnutie SV, Štrasburg, 29.-30.04.2002)  
Uznesenie č.02-10/33.330: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
správu zo ZSC Ing. J. Grujbárovej (30.zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú 
televíziu RE, 28.04.-30.04.2002, Štrasburg, Francúzsko).  
 
b) Návrh na zmenu Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu v Čl.8 bod 2, 3 a 5 s 
účinnosťou od 1.1.2003, ktorú navrhol člen Rady JUDr.Škultéty.  
Uznesenie č.02-10/33.331: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh 
zmeny Čl. 8 bod 2, 3, 5 a 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu nasledovne:  
"(2) Členovi rady s výnimkou predsedu rady patrí v súvislosti s výkonom jeho 
funkcie odmena vo výške 1,0 násobku platu poslanca NR SR (ďalej len "poslanca") 
mesačne.  
(3) Predsedovi rady patrí v súvislosti s výkonom jeho funkcie odmena vo výške 2,0 
násobku platu poslanca mesačne. Podpredsedovi rady patrí v súvislosti s výkonom 
jeho funkcie odmena vo výške 1,5 násobku platu poslanca, iba ak túto funkciu 
vykonáva ako svoju jedinú činnosť.  
(5) Okrem odmeny podľa odseku (2) patrí podpredsedovi rady príplatok vo výške 
5.000,- Sk mesačne. Príplatok mu nepatrí, ak svoju funkciu vykonáva ako jedinú 
činnosť podľa odseku (3).  
(6) Členom rady za výkon mimoriadnych prác pre radu patrí mimoriadna odmena, 
ktorú schvaľuje rada; celková výška mimoriadnych odmien členov rady nesmie v 
bežnom roku prekročiť dvojnásobok sumy mesačných odmien členov rady."  
Rada navrhuje schváliť zmenu Štatútu Rady s účinnosťou od 1.1.2003. Predseda 
Rady zašle návrh na zmenu Štatútu Rady Výboru pre kultúru a médiá NR SR a 
požiada MF SR o stanovisko a o zapracovanie tejto požiadavky do rozpočtu Rady 
na rok 2003.  
 
c) Námietky k vybaveniu podania Colného riaditeľstva SR zo dňa 25.04.2002  
Uznesenie č.02-10/33.332: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie 
návrh odpovede CR SR a súhlasí s predloženým znením odpovede.  
 
d) Návrh na ZSC - MITIL 02 - Medzinárodná prehliadka nezávislých a lokálnych 
televíznych vysielateľov (12.-15.06 2002, Vevey, Švajčiarsko)  
Uznesenie č.02-10/33.333: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí so ZPC 
predsedu RVR PhDr.Petra Kováča na II. ročník MITIL, ktorá sa uskutoční v dňoch 
12.- 15. júna 2002 vo švajčiarskom Vevey.  
Kancelária Rady sa poveruje zabezpečiť ZPC organizačne a finančne.  
 
PhDr. Peter Kováč  
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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