
Zápisnica č. 12/2002 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
v dňoch 01.07.2002 o 12,00 hod. v zasadačke Domu novinárov na Župnom nám. 7 a 

02.07.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.  
 
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová 
Overovateľ: Anton Kubisch  
Program:  

01.07.2002 o 12,00 hod.  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Žiadateľ: Milan Janovec, obchodné meno - RTV, Slovenská Lupča  

SK: č. 142-LO/O-T02/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 51. kanálu 
Banská Bystrica  
ÚP: 12,15 hod.  

3. Žiadateľ: TELEKOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
SK: č. 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 48. kanálu 
Hanušovce nad Topľou  
SK: č. 175-LO/O-T35/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 49. kanálu 
Vranov nad Topľou  
ÚP: 12,30 hod.  

4. Žiadateľ: AGENTURA S, s.r.o., Žilina (žiadosť o licenciu)  
SK: č. 179-LO/O-T39/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Žilina  
ÚP: 12,50 hod.  

5. Žiadateľ: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava  
SK: č. 172-LO/O-T32/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 53. kanálu 
Trnava  
ÚP: 13,10 hod.  

6. Žiadateľ: CREATV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (žiadosť o 
licenciu)  
SK: č. 154-LO/O-T14/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 
Košice  
ÚP: 13,30 hod.  

7. Žiadateľ: TV SERVIS, s.r.o., Bratislava (žiadosť o licenciu)  
SK: č. 141-LO/O-T01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 57. kanálu 
Trenčín  
SK: č. 142-LO/O-T02/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 51 kanálu 
Banská Bystrica  
SK: č. 144-LO/O-T04/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 44. kanálu 
Brezno  
SK: č. 147-LO/O-T07/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 



Detva  
SK: č. 149-LO/O-T09/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 
Dobšiná  
SK: č. 154-LO/O-T14/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 
Košice  
SK: č. 158-LO/O-T18/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 
Lučenec  
SK: č. 160-LO/O-T20/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 33. kanálu 
Nižná na Orave  
SK: č. 161-LO/O-T21/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Nová Baňa  
SK: č. 164-LO/O-T24/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Prešov  
SK: č. 173-LO/O-T33/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 45. kanálu 
Turčianske Teplice  
SK: č. 175-LO/O-T35/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 49. kanálu 
Vranov nad Topľou  
SK: č. 176-LO/O-T36/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Zvolen  
SK: č. 177-LO/O-T37/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar 
nad Hronom  
SK: č. 178-LO/O-T38/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 40. kanálu 
Žilina  
ÚP: 14,00 hod.  

8. Žiadateľ: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
SK: č. 141-LO/O-T01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 57. kanálu 
Trenčín  
SK: č. 144-LO/O-T04/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 44. kanálu 
Brezno  
SK: č. 147-LO/O-T07/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 
Detva  
SK: č. 148-LO/O-T08/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 47. kanálu Dlhé 
Pole  
SK: č. 154-LO/O-T14/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 
Košice  
SK: č. 158-LO/O-T18/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 
Lučenec  
SK: č. 159-LO/O-T19/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 28. kanálu 
Medzilaborce  
SK: č. 160-LO/O-T20/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 33 kanálu Nižná 
na Orave  
SK: č. 164-LO/O-T24/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Prešov  
SK: č. 177-LO/O-T37/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar 
nad Hronom  
ÚP: 14,30 hod.  



9. Žiadateľ: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
SK: č. 141-LO/O-T01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 57. kanálu 
Trenčín  
SK: č. 143-LO/O-T03/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 32. kanálu 
Bardejov  
SK: č. 145-LO/O-T05/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 
Budulov  
SK: č. 147-LO/O-T07/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 
Detva  
SK: č. 150-LO/O-T10/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 27. kanálu 
Gelnica  
SK: č. 152-LO/O-T12/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 37. kanálu 
Hnúšťa  
SK: č. 153-LO/O-T13/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 34. kanálu 
Kežmarok  
SK: č. 155-LO/O-T15/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 52. kanálu 
Krompachy  
SK: č. 156-LO/O-T16/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 31. kanálu 
Lipany  
SK: č. 157-LO/O-T17/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 44. kanálu 
Liptovský Mikuláš  
SK: č. 158-LO/O-T18/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 56. kanálu 
Lučenec  
SK: č. 159-LO/O-T19/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 28. kanálu 
Medzilaborce  
SK: č. 160-LO/O-T20/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 33. kanálu 
Nižná na Orave  
SK: č. 161-LO/O-T21/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Nová Baňa  
SK: č. 162-LO/O-T22/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia46. kanálu Poltár  
SK: č. 165-LO/O-T25/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 45. kanálu 
Ružomberok  
SK: č. 166-LO/O-T26/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 32. kanálu 
Snina  
SK: č. 167-LO/O-T27/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 58. kanálu 
Spišská Nová Ves  
SK: č. 168-LO/O-T28/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 49. kanálu Stará 
Ľubovňa  
SK: č. 169-LO/O-T29/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 21. kanálu 
Stropkov  
SK: č. 171-LO/O-T31/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 41. kanálu 
Topolčany  
SK: č. 174-LO/O-T34/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 46. kanálu 
Veľký Krtíš  
SK: č. 176-LO/O-T36/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu 
Zvolen  



SK: č.177-LO/O-T37/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar 
nad Hronom  
SK: č. 180-LO/O-T40/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 
Bratislava  
ÚP: 15,00 hod.  

10. Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Žilina  
SK: č. 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia frekvencie 94,5 
MHz Žilina  
ÚP: 15,45 hod.  

11. Žiadateľ: Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom  
SK: č. 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia frekvencie 94,5 
MHz Žilina  
ÚP: 16,00 hod.  

12. Žiadateľ: Rádio FORTE s.r.o., Trnava  
SK: č. 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia frekvencie 94,5 
MHz Žilina  
ÚP: 16,15 hod.  

13. Žiadateľ: WA SLOVALIA a.s.,Bratislava  
SK: č. 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia frekvencie 94,5 
MHz Žilina  
ÚP: 16,30 hod.  

14. Žiadateľ: "Ragtime" s.r.o., Bratislava  
SK: č. 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia frekvencie 94,5 
MHz Žilina  
ÚP: 16,45 hod.  

15. Žiadateľ: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov (žiadosť o licenciu)  
SK: č. 181-LO/O-R01/2002zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia frekvencie 94,5 
MHz Žilina  
ÚP: 17,00 hod.  
 
02.07.2002 o 9,00 hod.  

16. Kontrola plnenia úloh  
17. Výberové konanie, č.SK: 141-LO/O-T01/2002 zo dňa 03.05.2002  

vo veci pridelenia 57. kanálu Trenčín  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

18. Výberové konanie, č.SK: 142-LO/O-T02/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 51. kanálu Banská Bystrica  
ÚK: Milan Janovec - RTV, Slovenská Lupča  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  

19. Výberové konanie, č.SK: 143-LO/O-T03/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 32. kanálu Bardejov  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  

20. Výberové konanie, č.SK: 144-LO/O-T04/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 44. kanálu Brezno  



ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

21. Výberové konanie, č.SK: 145-LO/O-T05/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia kanálu 56. Budulov  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  

22. Výberové konanie, č.SK: 147-LO/O-T07/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 56. kanálu Detva  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

23. Výberové konanie, č.SK: 148-LO/O-T08/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 47. kanálu Dlhé Pole  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

24. Výberové konanie, č.SK: 149-LO/O-T09/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Dobšiná  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  

25. Výberové konanie, č.SK: 150-LO/O-T10/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 27. kanálu Gelnica  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

26. Výberové konanie, č.SK: 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 48. kanálu Hanušovce nad Topľou  
ÚK: Telekom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  

27. Výberové konanie, č.SK: 152-LO/O-T12/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 37. kanálu Hnúšťa  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

28. Výberové konanie, č.SK: 153-LO/O-T13/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 34. kanálu Kežmarok  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

29. Výberové konanie, č.SK: 154-LO/O-T14/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Košice  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: CREATV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

30. Výberové konanie, č.SK: 155-LO/O-T15/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 52. kanálu Krompachy  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

31. Výberové konanie, č.SK: 156-LO/O-T16/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 31. kanálu Lipany  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

32. Výberové konanie, č.SK: 157-LO/O-T17/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 44. kanálu Liptovský Mikuláš  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

33. Výberové konanie, č.SK: 158-LO/O-T18/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 56. kanálu Lučenec  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  



ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

34. Výberové konanie, č.SK: 159-LO/O-T19/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 28. kanálu Medzilaborce  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

35. Výberové konanie, č.SK: 160-LO/O-T20/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 33. kanálu Nižná na Orave  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

36. Výberové konanie, č.SK: 161-LO/O-T21/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Nová Baňa  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  

37. Výberové konanie, č.SK: 162-LO/O-T22/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 46. kanálu Poltár  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

38. Výberové konanie, č.SK: 164-LO/O-T24/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Prešov  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

39. Výberové konanie, č.SK: 165-LO/O-T25/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 45. kanálu Ružomberok  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

40. Výberové konanie, č.SK: 166-LO/O-T26/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 32. kanálu Snina  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

41. Výberové konanie, č.SK: 167-LO/O-T27/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 58. kanálu Spišská Nová Ves  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

42. Výberové konanie, č.SK: 168-LO/O-T28/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 49. kanálu Stará Ľubovňa  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

43. Výberové konanie, č.SK: 169-LO/O-T29/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 21. kanálu Stropkov  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

44. Výberové konanie, č.SK: 171-LO/O-T31/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 41. kanálu Topolčany  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

45. Výberové konanie, č.SK: 172-LO/O-T32/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 53. kanálu Trnava  
ÚK: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava  

46. Výberové konanie, č.SK: 173-LO/O-T33/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 45. kanálu Turčianske Teplice  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  



47. Výberové konanie, č.SK: 174-LO/O-T34/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 46. kanálu Veľký Krtíš  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

48. Výberové konanie, č.SK: 175-LO/O-T35/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 49. kanálu Vranov nad Topľou  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: Telekom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  

49. Výberové konanie, č.SK: 176-LO/O-T36/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Zvolen  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  

50. Výberové konanie, č.SK: 177-LO/O-T37/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar nad Hronom  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

51. Výberové konanie, č.SK: 178-LO/O-T38/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 40. kanálu Žilina  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  

52. Výberové konanie, č.SK: 179-LO/O-T39/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Žilina  
ÚK: Agentúra S, s.r.o., Žilina  

53. Výberové konanie, č.SK: 180-LO/O-T40/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Bratislava  
ÚK: spoločnosť s ručením obmedzeným TV spoločnosť s ručením obmedzeným, 
Košice  

54. Výberové konanie, č.SK: 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia frekvencie č. 94,5 MHz Žilina  
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  
ÚK: "Ragtime" spol. s r.o., Bratislava  
ÚK: RÁDIO FORTE s.r.o., Trnava  
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Žilina  
ÚK: Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom  
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Fačkov  

55. SK: 211-LO/D-1266/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/47 z dôvodu zmeny názvu 
programovej služby  
ÚK: "Ragtime" s.r.o., Bratislava  

56. SK: 93-LO/D-832/2002 zo dňa 10.04.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 z dôvodu zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: Filjo spol. s r.o., Košice  

57. SK: 212-LO/O-934/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 
Z.z.  



ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava  
ÚP: 10,00 hod. dňa 02.07.2002  

58. SK: 213-LO/O-934/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava  
ÚP: 10,00 hod. dňa 02.07.2002  

59. SK: 35-LO/D-499/2002 zo dňa 01.03.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne konanie v meste Ružomberok - 
návrh na zamietnutie žiadosti  
ÚK: Zdenko Kamenský, obchodné meno - General Mont, Ružomberok  

60. SK: 94-LO/D-834/2002 zo dňa 10.04.2002  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Nová Dubnica  
ÚK: KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica  

61. SK: 219-LO/D-1181/2002 zo dňa 31.05.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny 
technických parametrov vysielania  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

62. Návrh na začatie správneho konania  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/197 podľa § 63 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KABEL TELECOM s.r.o., Lučenec  

63. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 67 - PgO/O- 438/2002 zo dňa 12.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 5/2002/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu  
monitorované dni: program Rádiožurnál z 15.2.2002  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas  

64. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 112 - PgO/O-757/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

65. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 133 - PgO/O - 789/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 27/2002/Tv o monitorovaní vysielanie STV 1  
Monitorovaný deň: 17.4.2002 (reklama na liek v reklamnom bloku pred 
Novinami STV)  
(dodržiavanie § 33 ods. 5 písm. a/ a b/)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

66. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 118 - PgO/O-763/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 10/2002/Ro o monitorovaní vysielania staníc Rádio Expres 



a Rádio TWIST so zameraním na vysielanie reklamy na programy iných 
programových služieb  
Monitorované dni: 2.-5.3.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 s poukazom na § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: D.Expres, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66  

67. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 119 - PgO/O- 764/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.28/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
Monitorované dni: 13.-14.1.2002, 20.4.2002 Teltex-audiotext  
(dodržiavanie § 32 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

68. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 122 - PgO/O- 767/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní 
STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní 
týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka 
Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

69. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 123 - PgO/O- 768/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní 
STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní 
týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka 
Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

70. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 134 - PgO/O- 790/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 641/2002-13 na vysielanie KIKS Rádia  
monitorované dni: 21.2., 28.2., 7.3. a 10.3.2002  
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Radio KIKS, s.r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  

71. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 190 - PgO/O- 876/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  



72. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 191- PgO/O-877/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  

73. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 189 - PgO/O- 875/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 32 ods.7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  

74. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 188 - PgO/O- 874/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 39 ods.7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  

75. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 120 - PgO/O- 765/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.29/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
Monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 21.4.2002 o 19.00 hod.  
(dodržiavanie § 32 ods. 10 a § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

76. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 210 - PgO/O- 931/2002 zo dňa 13.6.2002  
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v 
plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ v mesiaci 
marec  
monitorované dni: 1.-31.3.2002  
Markíza Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Číslo licencie: T/41  

77. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 209 - PgO/O- 930/2002 zo dňa 13.6.2002  
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v 
plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ v mesiaci 
marec  
monitorované dni: 1.-31.3.2002  
MAC TV, s.r.o. Košice , číslo licencie: T/39  



78. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 969/20-2002 zo dňa 02.05.2002 sťažovateľ: fyzická osoba (na 
reklamu Palma -TUMYS)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 969/20-2002 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: STV, Bratislava  

79. Rôzne  

01.07.2002 
K bodu 17)  
Výberové konanie, č. SK: 141-LO/O-T01/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 57. 
kanálu Trenčín  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/17.377: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 141-LO/O-T01/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie / 
zmenu licencie na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1)TV SERVIS, spol. s r. o.  
Lešková 5  
811 04 Bratislava  
2)MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
3)MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona  
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka 
konania  

I. udeľuje 
spoločnosti TV SERVIS, spol. s r. o., Bratislava  

licenciu č. T/147 
na multiregionálne televízne vysielanie za týchto podmienok:  

I.  
1. Názov programovej služby: MUSIC CHANNEL  
2. Doba, na ktorú sa licencia na televízne vysielanie udeľuje: do 31.12.2005  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne televízne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 57. kanál Trenčín  



II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra okresného súdu 
Bratislava I, vložka číslo: 22588/B zo dňa 18.06.2002.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 
22588/B zo dňa 18.06.2002.  
Konateľ: Ing. Róbert Oravec, bytom Mojmírovce 1437, 951 15  

III. 
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 20 %  
2. Programy : min. 80 %  
b/ Programové typy: (100 %)  
1. Spravodajstvo: 1,26 %  
2. Publicistika: 1,68%  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 1,68 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy : 0,55 %  
6. Hudobné programy : 96,5 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  
8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 0 %  
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.  
2/ Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 1,26 %  
3/ Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný 
mesiac) určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
4/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými 
producentmi: podľa § 23 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov  
6/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom k verejnosti.  

IV. 
1/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
b/ nosiče CD vo formáte MPEG-3  
2/ Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je Frekvenčný list č. 5165/OSFS-02 zo dňa 



27.05.2002 vydaný Telekomunikačným úradom SR:  
Televízny kanál: 57. kanál Trenčín  
Maximálne vyžiarený výkon: 55 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Trenčín  
Súradnice: 18 E 01 00, 48 N 59 00/S-42  
Maximálna efektívna výška: 430 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8 EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločností MAC TV - spoločnosť s ručením 
obmedzeným, Košice a spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné.  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie (57. kanálu v Trenčíne), ktorý je možné využívať 
len do 31.12. 2005.  
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. I. písmena aa) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 750.000,- Sk (slovom sedemstopäťdesiat tisíc slovenských 
korún)  
 
K bodu 18)  
Výberové konanie, č. SK: 142-LO/O-T02/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 51. kanálu Banská Bystrica  
ÚK: Milan Janovec - RTV, Slovenská Lupča  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/18.378: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 142-LO/O-T02/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
1. Milan Janovec  
Obchodné meno: Milan Janovec - RTV  
Pod zámkom 29  
976 13 Slovenská Ľupča  
2. TV SERVIS, spol. s r.o.  



Leškova 5  
811 04 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.  

I. prideľuje frekvenciu 51. kanál Banská Bystrica  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/130 Milanovi Janovcovi, obchodné 
meno: Milan Janovec - RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča a podľa § 51 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne vysielanie č. T/130 
nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/130/2001 zo dňa 15.05.2002 sa mení a dopĺňa 
článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I sa dopĺňa o nový bod č. 6, ktorý znie:  
"6. Spôsob vysielania:  
a) terestriálne televízne vysielanie: 51. kanál Banská Bystrica  
b) vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS  
2. V Čl. IV sa dopĺňa nový bod č. 1., ktorý znie:  
"1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z.z je vysielateľ zodpovedný za 
využitie parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej 
frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia 
signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy 
telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je 
Frekvenčný list č. 5158/0SFS-02 zo dňa 27.05.2002 vydaný Telekomunikačným 
úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: Banská Bystrica kanál 51, offset 8M  
Maximálne vyžiarený výkon: 27 dBW  
Obmedzenie: /320° - 80°/ potlačenie o 10 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Banská Bystrica  
Súradnice: 19E0727, 48N4442(WGS-84)  
Nadmorská výška: 450 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 10 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa udeľuje na dobu do: 31.12.2005."  
3. Doterajšie body označené ako č.1.,2. a 3. sa označujú ako body č.2., 3. a 4.  

II. zastavuje  
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka 
konania spoločnosti TV SERVIS, spol. s r.o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, z 
dôvodu, že zobral svoju žiadosť 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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 19) 
Výberové konanie, č. SK: 143-LO/O-T03/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 32. kanálu Bardejov  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č.02-12/19.379: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 143-LO/O-T-03/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 32. kanál Bardejov 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"32. kanál, kóta Bardejov"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Bardejov kanál 32, offset 0  
Frekvenčný list: 5337/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8 W)  
Obmedzenie výkonu v azimute: /250°- 0°/ - 20dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Bardejov  
Súradnice: 21E1622, 49N1804 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 297 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 



č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 20)  
Výberové konanie, č. SK: 144-LO/O-T04/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 44. kanálu Brezno  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/20.380: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 144-LO/O-T04/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
1. TV SERVIS, spol. s r. o.  
Lešková 5  
811 04 Bratislava  
2. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 44.kanál Brezno  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I bod 6 sa na konci dopĺňa o tento text:  
"44. kanál, kóta Brezno"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 44.kanál Brezno  
Frekvenčný list: č.j. 5347/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Brezno  
Súradnice: 19 E 38 44, 48 N 48 42 (S-42)  
Nadmorská výška: 560 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 10 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta  



žiadosť účastníka konania Markíza-Slovakia s.r.o. Blatné  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 21) 
Výberové konanie, č. SK: 145-LO/O-T05/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia kanálu 56. Budulov  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 02-12/21.381: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 145-LO/O-T05/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 56. kanál Budulov  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::  
"56. kanál, kóta Budulov"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Budulov kanál 56, ofset 0  
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 17 dBW (50W)  



Obmedzenie: (120°-220°) o 15 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Budulov  
Súradnice: 20 E 59 33, 48 N 35 18 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 191 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 13 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750 KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 22)  
Výberové konanie, č. SK: 147-LO/O-T07/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 56. kanálu Detva  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/22.382: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 147-LO/O-T07/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
3. Markíza-Slovakia, spol. s r.o.  
Blatné 430  
900 82  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 56. kanál Detva  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol.s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 



zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl. I bod 6. sa na konci dopĺňa tento text:  
"56. kanál, kóta Detva"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 56. kanál Detva  
Frekvenčný list: č.j. 5339/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Detva  
Súradnice: 19 E 25 14, 48 N 32 16 (S-42)  
Nadmorská výška: 453 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 8 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta  
žiadosti účastníkov konania MAC TV s.r.o., Košice a Markíza-Slovakia, spol.s 
r.o.,Blatné  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 23) 
Výberové konanie, č. SK: 148-LO/O-T08/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 47. kanálu Dlhé Pole  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/23.383: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 148-LO/O-TO8/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  



a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu - 47. kanál Dlhé Pole  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok IV. takto:  
V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 47. kanál Dlhé Pole  
Frekvenčný list: č.j. 5160/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 5 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Dlhé Pole  
Súradnice: 18 E 37 25, 49 N 18 36 / WGS - 84  
Nadmorská výška: 500 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6 M 25 C3F - - /750 KF8EHN, časový harmonogram 
podľa licencie  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 24)  
Výberové konanie, č. SK: 149-LO/O-T09/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Dobšiná  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/24.384: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 149-LO/O-T09/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania - spoločnosti:  
TV SERVIS, spol. s r. o.  
Lešková 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  



Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
prideľuje frekvenciu - 50. kanál Dobšiná  

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I bod 6 sa na konci dopĺňa o tento text:  
"50. kanál, kóta Dobšiná "  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 50. kanál Dobšiná  
Frekvenčný list: č.j. 6146/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 17 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Dobšiná  
Súradnice: 20 E 22 13, 48 N 49 20 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 486 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 15 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - / 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 25)  
Výberové konanie, č. SK: 150-LO/O-T10/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 27. kanálu Gelnica  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/25.385: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 150-LO/O-T10/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 27. kanál Gelnica  



držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::  
"27. kanál, kóta Gelnica"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Gelnica kanál 27, offset 0  
Frekvenčný list: 5161/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8 W)  
Obmedzenie výkonu v azimute:  
/120°-70°/ - 20 dB  
/180°-170°/ - 15 dB  
/290°-10°/ - 15 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Gelnica  
Súradnice: 20 E 56 53, 48 N 51 42 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 372 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 26)  
Výberové konanie, č. SK: 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 48. kanálu Hanušovce nad Topľou  
ÚK: TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č.02-12/26.386: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom 
konaní č. 151-LO/O-T11/2002 začatom dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 
308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na lokálne televízne vysielanie 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka 
konania:  
TELECOM TKR, s.r.o.  
Staničná 1329  
093 01 Vranov nad Topľou  
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 § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu Hanušovce nad Topľou kanál 48  
držiteľovi licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/149 - spoločnosti 
TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z. mení licenciu na televízne terestriálne vysielanie č. T/ 149 zo dňa 02.07.2002 
nasledovne:  
1. V úvodnej časti rozhodnutia sa slovo "lokálne" mení na slovo "regionálne".  
2. V čl. I. sa bod 4. mení a znie takto:  
"4. Územný rozsah vysielania: regionálny (Vranov nad Topľou, Hanušovce nad 
Topľou)"  
3. V čl. I sa bod 6. mení a znie:  
"6. Spôsob vysielania: terestriálne  
a) Vranov nad Topľou kanál 49  
b) Hanušovce nad Topľou kanál 48  
4. V čl. III. sa menia body 4. a 5. a znejú takto:  
"4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: monotematická programová služba (publicistika)  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov"  
5. V čl. IV., bode 1. sa na koniec dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: Hanušovce nad Topľou kanál 48  
Frekvenčný list: 5840/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dbW  
Obmedzenie: /130°-160°/ potlačenie o 20 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Hanušovce nad Topľou  
Súradnice: 21 E 30 08, 48 N 01 32 (WGS-84)  
Nadm. výška: 194 m n.m  
Výška stredu antény nad terénom: 22 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške =30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún)  
 
K bodu 27)  
Výberové konanie, č. SK: 152-LO/O-T12/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 37. kanálu Hnúšťa  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/27.387: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 152-LO/O-T12/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 37. kanál Hnúšťa  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"37. kanál, kóta Hnúšťa"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Hnúšťa kanál 37, offset 8M  
Frekvenčný list: 5147/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW (20W)  
Obmedzenie výkonu a azimute:  
(110°-250°) -9 dBW  
(350°-100°) -1 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Hnúšťa  
Súradnice: 19 E 56 55, 48 N 34 42  
Nadmorská výška: 300 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 32 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750 KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 28)  
Výberové konanie, č. SK: 153-LO/O-T13/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 34. kanálu Kežmarok  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/28.388: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 153-LO/O-T13/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 34. kanál Kežmarok  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"34. kanál, kóta Kežmarok"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Kežmarok kanál 34, offset 2P  
Frekvenčný list: 5148/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW (1 kW)  
Obmedzenie výkonu v azimute: (60°-340°) -10 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Kežmarok  
Súradnice: 20 E 25 13, 49 N 07 38  
Nadmorská výška: 682 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 8 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 29)  
Výberové konanie, č. SK: 154-LO/O-T14/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Košice  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: CREATV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/29.389: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosti 
o pridelenie frekvencie na kanáli K 50 Košice na televízne terestriálne vysielanie v 
správnom konaní č. 154-LO/O -T14/2002 začatom dňa 03.05.2002 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkov konania:  
1. CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Jesenského 10  
040 01 Košice  
2. TV SERVIS, spol. s r. o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
3. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
Blatné 334  
900 82 Blatné  
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 § 48 ods. 7 zák. č.308/2000 Z. z.  

I.prideľuje frekvenciu 50.kanál Košice  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č.T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods.5 zákona č.308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č.T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č.T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl.I bod 6) sa na konci dopĺňa tento text:  
"50.kanál, kóta Košice"  
2. V Čl.IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 50.kanál Košice  
Frekvenčný list: 5523/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 1 kW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Košice Furča  
Súradnice: 214 E 15 00, 48 N 42 00 (S-42)  
Nadmorská výška: 256 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 20 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHM  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II.z a m i e t a  
žiadosť účastníkov konania spoločností MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Blatné 334, 900 82 Blatné a CREATV s.r.o., Košice.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 30)  
Výberové konanie, č. SK: 155-LO/O-T15/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 52. kanálu Krompachy  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/30.390: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 155-LO/O-T15/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 52. kanál Krompachy 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"52. kanál, kóta Krompachy"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Krompachy kanál 52, offset 1M  
Frekvenčný list: 5149/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W  
Obmedzenie výkonu v azimute  
(330°-30°) -12 dBW  
(90°-150°) -12 dBW  
(210°-270°) -12 dBW  



Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Krompachy  
Súradnice: 20 E 52 45, 48 N 55 02 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 422 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 10 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 31)  
Výberové konanie, č. SK: 156-LO/O-T16/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 31. kanálu Lipany  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/31.391: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 156-LO/O-T16 začatom dňa 
03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na 
televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Koišce  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 31. kanál Lipany  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"31. kanál, kóta Lipany"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Lipany kanál 31, offset 8M  
Frekvenčný list: 5162/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 0,100 kW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Lipany  



Súradnice: 20 E 57 34, 49 N 09 25 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 417 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 32)  
Výberové konanie, č. SK: 157-LO/O-T17/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 44. kanálu Liptovský Mikuláš  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/32.392: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 157-LO/O-T17 začatom dňa 
03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na 
televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 44. kanál Liptovský Mikuláš  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"44. kanál, kóta Liptovský Mikuláš"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Liptovský Mikuláš kanál 44, offset 0  
Frekvenčný list: 5341/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW (1 kW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Liptovský Mikuláš  
Súradnice: 19 E 38 01, 49 N 04 445 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 586 m n.m.  



Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 33)  
Výberové konanie, č. SK: 158-LO/O-T18/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 56. kanálu Lučenec  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/33.393: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 158-LO/O-T18/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkmi konania:  
1/MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2/Markíza-Slovakia, spol. s r.o.  
Blatné 430  
900 82  
3/TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 56. kanál Lučenec 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl. I v bode 6. sa na konci dopĺňa tento text::  
"56. kanál, kóta Lučenec"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 56 . kanál Lučenec  



Frekvenčný list: č.j. 5150/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 23 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Lučenec  
Súradnice: 19 E 39 54, 48 N 19 59 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 189 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - / 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosť účastníkov konania Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné a MAC TV s.r.o. 
Košice.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 34)  
Výberové konanie, č. SK: 159-LO/O-T19/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 28. kanálu Medzilaborce  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/34.394: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 159-LO/O-T19/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkmi konania:  
1/MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2/Markíza-Slovakia, spol. s r.o.  
Blatné 430  
900 82  



a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 28. kanál Medzilaborce 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"28. kanál, kóta Medzilaborce"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Medzilaborce, kanál 28, offset 8P  
Frekvenčný list: 5151/OFSF-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 27dBW (0,5 kW)  
Obmedzenie výkonu:  
/300°- 90°/ potl. o 7dB  
/100°- 120°/ potl. o 10 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Medzilaborce  
Súradnice: 21 E 50 54, 49 N 17 59 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 598 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- -/750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 35)  
Výberové konanie, č. SK: 160-LO/O-T20/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 33. kanálu Nižná na Orave  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  



ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/35.395: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 160-LO/O-T20/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkmi konania:  
1/MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2/Markíza-Slovakia, spol. s r.o.  
Blatné 430  
900 82  
3/TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 33. kanál Nižná  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 16.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl. I v bode 6 sa na konci dopĺňa tento text:  
"33. kanál, kóta Nižná "  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 33. kanál Nižná  
Frekvenčný list: č.j. 5524/0SFS-OL zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 17 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Nižná ( na Orave)  
Súradnice: 19 E 31 58, 49 N 18 37 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 565 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 40 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F-- /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné a MAC TV s.r.o., 
Košice.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 36)  
Výberové konanie, č. SK: 161-LO/O-T21/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Nová Baňa  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č.02-12/36.396: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 161-LO/O-T21/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkov konania:  
1/MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2/TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 55. kanál Nová Baňa  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl. I v bode 6. sa na konci dopĺňa tento text:  
"55. kanál, kóta Nová Baňa"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 55 Nová Baňa  



Frekvenčný list: č.j. 5348/OSF-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Nová Baňa  
Súradnice: 18 E 38 01, 48 N 2607 (S-42)  
Nadmorská výška: 290 m. n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 9 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/ 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti MAC TV s. r.o., Košice.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorú je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 37) 
Výberové konanie, č. SK: 162-LO/O-T22/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 46. kanálu Poltár  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/37.397: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 162-LO/O-T22/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 46. kanál Poltár 



držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"46. kanál, kóta Poltár"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Poltár kanál 46, offset 2M  
Frekvenčný list: 5163/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW  
Obmedzenie výkonu v azimute: (160°-310°) potlačenie o 15 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Poltár  
Súradnice: 19 E 47 17, 48 N 25 43 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 242 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 33 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 38)  
Výberové konanie, č. SK: 164-LO/O-T24/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Prešov  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/38.398: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č.164-LO/O-T24/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
1/TV SERVIS, spol. s r. o.  
Lešková 5  
811 04 Bratislava  
2/MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 48 ods. 7 
zákona č. 308/2000 Z. z.  



I. prideľuje frekvenciu 55.kanál Prešov 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I bod 6 sa na konci dopĺňa o tento text:  
"55. kanál, kóta Prešov"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 55. Prešov  
Frekvenčný list: č.j.5525/OSFS-02 zo dňa 27.5.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Prešov  
Súradnice: 21 E 14 28, 49 N 00 46 ( WGS-84)  
Nadmorská výška: 313 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 300 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F- - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania Markíza-Slovakia spol. s r.o. Blatné.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 39)  
Výberové konanie, č. SK: 165-LO/O-T25/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 45. kanálu Ružomberok  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/39.399: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 165-LO/O-T25/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 



podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 45. kanál Ružomberok  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"45. kanál, kóta Ružomberok"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Ružomberok kanál 45, offset 0  
Frekvenčný list: 5343/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 0,03 kW  
Obmedzenie: /260°-60°/ potlačenie o 9 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Ružomberok  
Súradnice: 19 E 18 11, 49 N 05 04 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 477 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 45 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 40)  
Výberové konanie, č. SK: 166-LO/O-T26/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 32. kanálu Snina  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/40.400: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 166-LO/O-T26/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  



MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 32.kanál Snina  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"32. kanál, kóta Snina"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Snina kanál 32, offset  
Frekvenčný list: 5152/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 120 W  
Obmedzenie výkonu v azimute: (320°-180°) o 20 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Snina  
Súradnice: 22 E 11 00, 48 N 59 00 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 417 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 41)  
Výberové konanie, č. SK: 167-LO/O-T27/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 58. kanálu Spišská Nová Ves  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/41.401: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 167-LO/O-T27/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  



Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 58. kanál Spišská Nová Ves  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"58. kanál, kóta Spišská Nová Ves"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Spišská Nová Ves kanál 58, offset 6P  
Frekvenčný list: 5153/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W  
Obmedzenie výkonu v azimute: (300°-200°) -10 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Spišská Nová Ves  
Súradnice: 20 E 34 02, 48 N 57 23 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 486 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 42)  
Výberové konanie, č. SK: 168-LO/O-T28/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 49. kanálu Stará Ľubovňa  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/42.402: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 168-LO/O-T28/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  



040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 49. kanál Stará Ľubovňa  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"49. kanál, kóta Stará Ľubovňa"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Stará Ľubovňa kanál 49, offset 0  
Frekvenčný list: 5344/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 9 dBW (8W)  
Obmedzenie výkonu v azimute : (220°-330°) potlačenie o 20 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Stará Ľubovňa  
Súradnice: 20 E 40 50 , 49 N 17 54 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 558 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHM  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 43)  
Výberové konanie, č. SK: 169-LO/O-T29/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 21. kanálu Stropkov  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/43.403: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 169-LO/O-T29/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  



a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 21. kanál Stropkov  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"21. kanál, kóta Stropkov"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Stropkov kanál 21, offset 0  
Frekvenčný list: 5154/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW)  
Obmedzenie výkonu v azimute :  
(80°-100°) na 200 W  
(210°-280°) na 200 W  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Stropkov  
Súradnice: 21 E 35 53, 49 N 12 58 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 470 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 44)  
Výberové konanie, č. SK: 171-LO/O-T31/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 41. kanálu Topolčany  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/44.404: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 171-LO/O-T31/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  



040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 41. kanál Topoľčany  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"41. kanál, kóta Topoľčany"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Topoľčany kanál 41, offset 6M  
Frekvenčný list: 5155/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 50 W  
Obmedzenie výkonu v azimute: (0°-90°) potlačenie o 20 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Topolčany  
Súradnice: 18 E 11 00, 48 N 34 00 (S-42)  
Nadmorská výška: 170 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 30 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 45)  
Výberové konanie, č. SK: 172-LO/O-T32/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 53. kanálu Trnava  
ÚK: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava  
Uznesenie č.02-12/45.405: 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosti 
o pridelenie frekvencie na kanáli K 53 Trnava na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby v správnom konaní č. 172-LO/O-T32/2002 začatom dňa 
03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníkov konania:  
Mestská televízia Trnava, s.r.o.  
Hlavná 1  



917 01 Trnava  
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 § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 53. kanál Trnava  
držiteľovi licencie na lokálne vysielanie televíznej programovej služby č. T/78 - 
spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava a podľa § 51 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby č. T/78 zo dňa 16.12.1996 v znení neskorších zmien nasledovne:  
1. Časť I. bod 4. Územný rozsah vysielania sa mení a znie:  
"a) káblový distribučný systém spoločnosti TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava,  
b) terestriálne vysielanie vlastnými technickými prostriedkami v Trnave a okolitých 
obciach."  
2. Časť IV. sa dopĺňa o bod 3., ktorý znie:  
"Súčasťou tohto rozhodnutia je kmitočtový list vydaný Telekomunikačným úradom 
SR č. j. 5166/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002, ktorým sa stanovujú technické parametre 
pre lokálne vysielanie televíznej programovej služby spoločnosti Mestská televízia 
Trnava, s.r.o., Trnava nasledovne:  
1.2.Televízny kanál: 53. Trnava  
Maximálne vyžiarený výkon: 13 dBW  
Obmedzenie: /120°- 290°/ potlačenie o 15 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita názov: Trnava  
Súradnice: 17 E 34 43, 48 N 21 27 (WGS-84)  
Nadm. výška: 141 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 45 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
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.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške =15,000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 46)  
Výberové konanie, č. SK: 173-LO/O-T33/2002 zo dňa 03.05.2002 vo veci pridelenia 45. 
kanálu Turčianske Teplice  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/46.406: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 173-LO/O-T33/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania - spoločnosti:  
TV SERVIS, spol. s r. o.  
Lešková 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu - 45. kanál Turčianske Teplice  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I bod 6 sa na konci dopĺňa o tento text::  
"45. kanál, kóta Turčianske Teplice "  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 45. kanál Turčianske Teplice  
Frekvenčný list: č.j. 5349/OSFS-02 zo dňa 27.5.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Turčianske Teplice  
Súradnice: 18 E 51 49, 48 N 5154 (S-42)  
Nadmorská výška: 506 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 39 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/ 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 47)  
Výberové konanie, č. SK: 174-LO/O-T34/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 46. kanálu Veľký Krtíš  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/47.407: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 174-LO/O-T31/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 46. kanál Veľký Krtíš  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"46. kanál, kóta Veľký Krtíš"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: Veľký Krtíš kanál 46, offset 3M  
Frekvenčný list: 5167/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 23 dBW (200 W)  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Veľký Krtíš  
Súradnice: 19 E 20 47, 48 N 12 17 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 196 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 42 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - /750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 48)  
Výberové konanie, č. SK: 175-LO/O-T35/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 49. kanálu Vranov nad Topľou  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: Telekom TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č.02-12/48.408: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 



71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom 
konaní č. 175-LO/O-T35/2002 začatom dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 
308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie /zmenu licencie na televízne vysielanie na 
frekvencii Vranov nad Topľou kanál 49 doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníkov konania:  
1/TELECOM TKR, s.r.o.  
Staničná 1329  
093 01 Vranov nad Topľou  
2/TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

udeľuje 
spoločnosti: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou licenciu č. T/149 na 
lokálne televízne terestriálne vysielanie na dobu do 31.12.2005 odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: TV B52  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2005  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (Vranov nad Topľou)  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Spôsob vysielania: terestriálne - Vranov nad Topľou, kanál 49  

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 spoločnosti, vložka 
číslo:11942/P, zo dňa 09.05.2002  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 11942/P, zo dňa 
09.05.2002.  

III.  
1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 22.05.2002:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 92 %  
2. Programy : min. 8 %  
b/ Programové typy: 100%  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100%  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 100 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  



4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. vzdelávacie programy: 0 %  
8. náboženské programy : 0 %  
9. športové programy: 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: 8 %  
3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný 
mesiac), určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti : Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa povinnosť nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
6) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: nevysiela  

IV. 
1.Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný TÚ SR, ktorým sa 
vysielateľovi v súlade s plánom frekvenčného spektra prideľuje:  
Televízny kanál: Vranov nad Topľou kanál 49  
Frekvenčný list: 5168/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W  
Obmedzenie: /290°-80°/ potlačenie o 16 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Vranov nad Topľou  
Súradnice: 21 E 42 01, 48 N 53 16 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 228 m n. m  
Výška stredu antény nad terénom: 20 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F--/750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
2.Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 o správnom konaní súčasne z a s t a v u j e 
správne konanie v časti žiadosti účastníka konania: spoločnosti TV SERVIS, spol. s 
r.o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, z dôvodu, že tento zobral svoju žiadosť 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. I. písmena aa) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001a dodatku č. 4/2002 zo dňa 11.06.2002 vo výške 50.000,- Sk (slovom 
päťdesiattisíc slovenských korún)  
 
K bodu 49)  
Výberové konanie, č. SK: 176-LO/O-T36/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Zvolen  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/49.409: Rada Rada pre vysielanie 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."), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 176-LO/O-
T36/2002 začatom dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania účastníkmi konania:  
1/MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2/TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 55. kanál Zvolen 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl. I bod 6. sa na konci dopĺňa tento text:  
"55. kanál, kóta Zvolen"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 55. kanál Zvolen  
Frekvenčný list: č.j. 5521/OSFS-02 zo dňa 27.5.2002  
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Zvolen  
Súradnice: 19 E 08 18, 48 N 35 01 (S-42)  
Nadmorská výška: 350 m s.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 16 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - / 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  



II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti MAC TV s.r.o., Košice.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 50)  
Výberové konanie, č. SK: 177-LO/O-T37/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar nad Hronom  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-12/50.410: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 177-LO/O-T37/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkmi konania:  
1/MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2/Markíza-Slovakia, spol. s r.o.  
Blatné 430  
900 82  
3/TV SERVIS, spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 55. kanál Žiar nad Hronom 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 



vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. V Čl. I bod 6. sa na konci dopĺňa tento text:  
"55. kanál, kóta Žiar nad Hronom"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 55. kanál Žiar nad Hronom  
Frekvenčný list: č.j. 5346/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Žiar nad Hronom  
Súradnice: 18 E 52 17, 48 N 35 44 (S-42)  
Nadmorská výška: 343 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 6 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/ 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania spoločností Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné a 
MAC TV s.r.o., Košice.  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
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 jeho žiadosti vyhovené. 
Naliehavosť vylúčenia odkladného účinku opravného prostriedku spočíva aj v 
časovej obmedzenosti frekvencie, ktorý je možné využívať len do 31.12. 2005.  
 
K bodu 51)  
Výberové konanie, č. SK: 178-LO/O-T38/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 40. kanálu Žilina  
ÚK: TV SERVIS s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/51.411: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 178-LO/O-T38/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania - spoločnosti:  
TV SERVIS, spol. s r. o.  



Lešková 5  
811 04 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu - 40. kanál Žilina  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/147 spoločnosti TV SERVIS spol. s 
r.o., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu na televízne 
vysielanie č. T/147 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/147/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I bod 6 sa na konci dopĺňa o tento text:  
"40. kanál, kóta Žilina"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 40. kanál Žilina  
Frekvenčný list: č.j. 5527/OSFS-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 23 dBW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Žilina  
Súradnice: 18 E 44 23, 49 N 13 33 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 342 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 24 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - - / 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005."  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 52) 
Výberové konanie, č. SK: 179-LO/O-T39/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 55. kanálu Žilina  
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina  
Uznesenie č.02-12/52.412: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 179-LO/O-T39/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na lokálne televízne terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania:  
AGENTURA S, s.r.o.  
Veľká Okružná 1310/19  
010 01 Žilina  



a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti 
účastníka konania  

udeľuje 
spoločnosti AGENTURA S, s.r.o., Žilina licenciu č. T/148 na lokálne televízne 
terestriálne vysielanie na dobu do 31.12.2005 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia, za týchto podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: ŽILINSKÁ TELEVÍZIA  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2005  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Kanál: 55. kanál, kóta Žilina - Dubeň  

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 
Žilina zo dňa 14.05.2002, vložka číslo: 13492/L  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 14.05.2002, 
vložka číslo: 13492/L  

III.  
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 24.05.2002 (č.p.d. 1115):  
a) Programová služba (100%)  
1. Doplnkové vysielanie: max 87 %  
2. Programy: min. 13 %  
b) Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: min. 95%  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 95 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 5 %  
9. Športové programy: 0 %  
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
3. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 10 %  



4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa povinnosť nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby:  
101 Obsah  
111 Dôležité telefónne čísla  
112 Zo Žiliny  
113 Zaujímavosti  
114 Aktuálne oznamy  
115 Lekárne  
116 Úrady  
117 Počasie  
200 Šport  
400 Kultúra, televízia, rádio  
500 Kaleidoskop  

IV. 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z.z je vysielateľ zodpovedný za 
využitie parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej 
frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia 
signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy 
telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je 
Frekvenčný list č. 9751/OSF-01 zo dňa 9.11.2001 vydaný Telekomunikačným 
úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: 55. kanál Žilina, offset 6P  
Maximálne vyžiarený výkon: 30 W  
Obmedzenie: /310°- 90°/ potlačenie o 15 dB  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Žilina - Dubeň  
Súradnice: 18 E 46 55 / 48 N 14 02 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 608 m n.m.  
Výška stredu antény nad terénom: 37 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F - -/ 750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni.  
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. I. písmena aa) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške 50 000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 53)  
Výberové konanie, č. SK: 180-LO/O-T40/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Bratislava  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č.02-12/53.413: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 180-LO/O-T40/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 50. kanál Bratislava  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"50. kanál, kóta Bratislava"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 50 Bratislava  
Frekvenčný list: 10476/OFS-01 zo dňa 13.11.2001  
Maximálne vyžiarený výkon: 34 dBW (5KW)  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Kamzík  
Súradnice: 17 E 05 41, 48 N 10 57  
Nadmorská 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: 31.12.2003  
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) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 



č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 54)  
Výberové konanie, č. SK: 181-LO/O-R01/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci pridelenia frekvencie č. 94,5 MHZ Žilina  
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava (R/49)  
ÚK: "Ragtime" spol. s r.o., Bratislava (R/47)  
ÚK: RÁDIO FORTE s.r.o., Trnava /R/68)  
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Rosina (R/65)  
ÚK: Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom (R/55)  
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Fačkov  
Spoločnosť RÁDIO FORTE s.r.o. Trnava zobrala svoju žiadosť písomným podaním 
doručeným Rade dňa 1.7.2002 späť.  
Uznesenie č.02-12/54.414: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 181-LO/O-R01/2002 začatom 
dňa 03.05.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie / 
zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania týchto účastníka konania:  
1/WA Slovakia a.s.  
Dunajská 4  
814 41 Bratislava  
2/Frontinus, s.r.o.  
Rosina 259  
010 01  
3/Rádiomédia s.r.o.  
Bratislavská 432  
018 41 Dubnica nad Váhom  
4/RM PROGRES s.r.o.  
Fačkov 241  
013 16  
5/Ragtime spol. s r.o.  
Leškova 5  
811 00 Bratislava  
6/RÁDIO FORTE, spol. s r.o.  
Okružná 5  
917 01 Trnava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka 
konania  

I. udeľuje 
spoločnosti RM PROGRES s.r.o., Fačkov  



licenciu č. R/80 
na regionálne rozhlasové vysielanie za týchto podmienok:  

I. 
7. Názov programovej služby: Rádio ZET  
8. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
9. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
10. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie  
11. Jazyk vysielania: slovenský  
12. Pridelená frekvencia: 94,5 MHz Žilina  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
3. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Žilina zo dňa 07.05.2002, vložka č. 2488/L  
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 07.05.2002, 
vložka č. 2488/L  

III. 
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej 
skladby:  
Spravodajstvo: min. 1,8 %  
Publicistika: 0 %  
1. Politická publicistika: 0 %  
2. Ostatná publicistika: 0 %  
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou  
1. Detské programy: 0 %  
2. Náboženské programy: 0 %  
3. Literárno-dramatické programy: 0 %  
4. Zábavné programy: 0 %  
5. Hudobné programy: min. 14 %  
2. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za týždeň určený z 
celkového vysielacieho času: min. 1,8 %  
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: 
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencií. Súčasťou rozhodnutia je Frekvenčný list č. ..... zo dňa .... vydaný 
Telekomunikačným úradom SR:  
Frekvencia: 94,5 MHz Žilina  
Maximálny vyžiarený výkon: 20 kW  
Lokalita: Žilina - Veľká Lúka  
Súradnice: 18E4843 / 49N0529  
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 RADIOZET  
Číslo programu PIN (D) áno."  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločností WA Slovakia a.s., Bratislava; Frontinus, 
s.r.o., Žilina; Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom; Ragtime spol. s r.o., 811 00 
Bratislava; 

III. zastavuje  
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti RÁDIO 
FORTE, spol. s r.o., Trnava, z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju žiadosť späť.  
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.  
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. I. písmena ad) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 750.000,- Sk (slovom sedemstopäťdesiat tisíc slovenských 
korún)  
 
K bodu 55) 
SK: 211-LO/D-1266/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/47 z dôvodu zmeny názvu 
programovej služby  
ÚK: "Ragtime" s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/55.415: 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. 211-LO/D-1266/2002 vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie 
č. R/47 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči 
účastníkovi konania, spoločnosti:  
Ragtime, spol. s r.o.  



Leškova 5  
811 04 Bratislava  
vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
licenciu č. R/47 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších 
zmien sa časť I., bod 1) mení a znie:  
"1. Názov programovej služby: Rádio B1"  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. e) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 56)  
SK: 93-LO/D-832/2002 zo dňa 10.04.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: Filjo spol. s r.o., Košice  
Uznesenie č.02-12/56.416: 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. 93-LO/D-832/2002 vedenom vo veci zmeny právnych 
skutočností voči účastníkovi konania, spoločnosti:  
FILJO, spol. s r.o.  
Hutnícka 1  
040 01 Košice  
vydáva toto  

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

m e n í 
licenciu č. R/73 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/73/99 z 21.09.1999 v znení neskorších zmien sa 
časť II., mení a znie:  

"II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti FILJO, 
spol. s r. o., vložka číslo 8912/V, zo dňa 07.06.2002.  
2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti FILJO, spol. s r.o., vložka číslo 
8912/V, zo dňa 07.06.2002."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. e) je 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).  



 
K bodu 57)  
SK: 212-LO/O-934/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/57.417: 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. 212-LO/O-934/2002, prevádzkovateľ retransmisie č. 
TKR/203, spoločnosť SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 
Bratislava (ďalej len "účastník konania") porušil ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej 
registráciou, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. 
zákona - upozornenie na porušenie zákona č. 308/2000 Z.z..  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.  
 
K bodu 58)  
SK: 213-LO/O-934/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/58.418: 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 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že správne konanie č. 213-LO/O-934/2002 zo dňa 11.06.2002, voči 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/203, spoločnosti SLOVAKIA CABLE 
COMPANY, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava (ďalej len "účastník konania") 
zastavuje podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodu, že 
registráciou retransmisie, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 20.3.2002 odpadol 
dôvod správneho konania.  
 
K bodu 59)  
SK: 35-LO/D-499/2002 zo dňa 01.03.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Ružomberok - návrh 
na zamietnutie žiadosti  
ÚK: Zdenko Kamenský, obchodné meno - General Mont, Ružomberok  
Uznesenie č.02-12/59.419: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní posúdila žiadosť o udelenie licencie, doručenú Rade dňa 
01.03.2002, účastníka konania:  
Zdenko Kamenský - obchodné meno General Mont  
Okružná 200  
034 91 Švošov  



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

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 ods. 2 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 v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie účastníka 
konania Zdenko Kamenský - obchodné meno General Mont, Okružná 200, 034 91 
Švošov  

z a m i e t a 
z dôvodu, že žiadosť o licenciu nespĺňa náležitosti podľa § 46 ods. 1 až 3 a 5 zákona 
č. 308/2000 Z. z. a v lehote určenej Radou nenastala náprava.  
 
K bodu 60)  
SK: 94-LO/D-834/2002 zo dňa 10.04.2002  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Nová Dubnica  
ÚK: KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica  
Uznesenie č.02-12/60.420: 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. 94-LO/D-834/2002, začatom dňa 10.04.2002 vo veci 
žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v meste Nová Dubnica 
žiadateľa:  
KRS, spol. s r.o.  
Jilemnického 738/16  
018 51 Nová Dubnica  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 10.04.2002 a doplňujúce podania Rade 
doručené dňa 24.05.2002, 13.06.2002 a 18.06.2002 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 registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. 546/01 - TN/KDS zo dňa 16.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Nová Dubnica, IBV Miklovky  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Nová Dubnica - Miklovky  
3. Počet prípojok: 540  
4. Ponuka programových služieb:  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 
NOVA, Prima, SAT 1, RTL, RTL II, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio Forte, Rádio Dúha, Rádio 



EXPRES, Rádio Lumen  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trenčín zo dňa 08.03.2002, vložka č. 2711/R  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. V. písmena ha) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 61)  
SK: 219-LO/D-1181/2002 zo dňa 31.05.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 z dôvodu zmeny technických 
parametrov vysielania  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č.02-12/61.421: 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 doručenú Rade dňa 30.05.2002 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  
821 01 Bratislava 2  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. 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., 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: 104,8 MHz  
Maximálne vyžiarený výkon: 30 dBW (1 kW) v horizontálnej zložke  
30 dBW (1 kW) vo vertikálnej zložke  
Polarizácia: cirkulárna  
Lokalita: Malý Smolník  
Súradnice: 20 E 11 41/49 N 02 58 (WGS 84)  
Nadmorská výška: 953 m n. m.  
Výška stredu antény nad terénom: 40 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 300KF3EHN, 24 hodín denne  
Číslo kmitočtového listu: 4283/10/2002 zo dňa 06.05.2002  



Na dobu do 31.12.2003 je možné využitie frekvencie 104,8 MHz takto:  
Lokalita: Hranovnica  
Súradnice: 20 E 18 29,49 N 00 37 (WGS 84)  
Polarizácia: vertikálna  
Nadmorská výška: 877 m. n. m.  
Výška stredu antény na terénom: 25 m  
Maximálne vyžiarený výkon: 30 dBW (1kW)  
Obmedzenie výkonu v azimute: 120° až 130° o 3 dBW (na 500 W)  
Číslo frekvenčného listu: 5403/10/2002 zo dňa 07.06.2002."  
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 )  
 
K bodu 62)  
Návrh na začatie správneho konania  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/197 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: KABEL TELECOM s.r.o., Lučenec  
Uznesenie č.02-12/62.422: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") začína správne konanie vo veci zrušenia registrácie 
retransmisie podľa § 63 ods.1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. voči 
prevádzkovateľovi retransmisie s registráciou č. TKR/197 spoločnosti KABEL 
TELEKOM s.r.o., Lučenec. Kancelária Rady zašle účastníkovi konania oznámenie 
o začatí správneho konania a pozve ho na ústne pojednávanie dňa 15.07.2002.  
 
K bodu 63)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 67 - PgO/O- 438/2002 zo dňa 12.3.2002  
Doplnenie: Správa č. 5/2002/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu  
monitorované dni: program Rádiožurnál z 15.2.2002  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  
Uznesenie č.02-12/63.423: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 67-PgO/O-
438/2002, Slovenský rozhlas, porušil ustanovenie § 35 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že program Rádiožurnál, odvysielaný dňa 15.2.2002 v čase o cca 12.00 hod., 
prerušil oznámením vysielateľa o vlastnom programe t.j. reklamou, 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 64)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 112 - PgO/O-757/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č.02-12/64.424: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 112 -PgO/O-757/2002 
MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 odvysielaním oznámenia 
reklamného charakteru - skrytej reklamy, ktoré mohlo divákov uviesť do omylu o 
podstate informácie v programe MISS UNIVERSE 2002, porušil ust. § 32 ods. 12 
zák. č. 308/2000 Z.z., za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) 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 65) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 133 - PgO/O - 789/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 27/2002/Tv o monitorovaní vysielanie STV 1  
Monitorovaný deň: 17.4.2002 (reklama na liek v reklamnom bloku pred Novinami STV)  
(dodržiavanie § 33 ods. 5 písm. a/ a b/)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č.02-12/65.425: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 133-PgO/O-
789/2002, Slovenská televízia, porušil ustanovenie § 33 ods. 5 písm. a/ a písm. b/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 17.4.2002 na svojom programovom okruhu 
STV 1 o cca 19.30 hod. odvysielal reklamu na liek Wobenzym ktorý neobsahoval 
zákonom určené náležitosti (reklamný šot "Wobenzym - dirigent zdravia"), za čo 
mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona - Slovenskej televízii, Bratislava .  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
 
K bodu 66)  
Kontrolný monitoring  



Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 118 - PgO/O-763/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 10/2002/Ro o monitorovaní vysielania staníc Rádio Expres a  
Rádio TWIST so zameraním na vysielanie reklamy na programy iných programových 
služieb  
Monitorované dni: 2.-5.3.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 s poukazom na § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: D.Expres, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/66  
Uznesenie č.02-12/66.426: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 118 -PgO/O-763/2002 D. Expres, a.s., Bratislava, držiteľ 
licencie č.R/66 odvysielaním programu Infoexpres v dňoch 4.3. a 5.3.2002 porušil 
ustanovenie § 34 ods. 1 s poukazom na ust. § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, 
že predmetný program obsahoval informáciu o programovej službe STV vo forme 
reklamného oznámenia, ktoré nebolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných 
častí programovej služby, za čo mu ukladá podľa ust. § 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 67)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 119 - PgO/O- 764/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.28/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
Monitorované dni: 13.-14.1.2002, 20.4.2002 Teltex-audiotext  
(dodržiavanie § 32 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-12/67.427: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 119 -PgO/O-764/2002 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Blatné, držiteľ licencie č. T/41 odvysielaním telenákupných šotov spoločnosti Teltex 
v dňoch 13.1., 14.1. a 20.4.2002 porušil:  
I. ustanovenie § 32 ods. 6 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že predmetné 
telenákupné šoty priamo vyzývali maloletých na zakúpenie služby alebo na 
objednávku tovarov  
II. ustanovenie § 32 ods. 8 zák. č. 308/2000 Z.z., tým, že predmetné telenákupné šoty 
obsahovali výzvy určené maloletým na objednávku, predaj alebo nájom tovarov 
alebo služieb,  
za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a)  



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 68)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 122 - PgO/O- 767/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, 
TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-
krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-12/68.428: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") vo veci účastníka správneho 
konania č. 122 -PgO/O-767/2002 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, žiada 
došetriť, či existuje zaregistrovaná spoločnosť - právnická osoba Mattoni STS s.r.o. 
a v akom vzťahu bola Mattoni k výrobe programu ( koproducent a pod.) a po 
vykonanom šetrení predložiť doplnený material na rokovanie Rady.  
 
K bodu 69)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 123 - PgO/O- 768/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, 
TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-
krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-12/69.429: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 123 -PgO/O-768/2002 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Blatné, držiteľ licencie č. T/41 odvysielaním programu Smotánka dňa 3.2.2002 
porušil ustanovenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že predmetný program 
obsahoval príspevok o súťaži Miss 2002 vo forme reklamného oznámenia, ktoré 
nebolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby, za čo 
mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu- 
upozornenie na porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákonač. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 



za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
 
K bodu 70)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 134-PgO/O- 790/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 641/2002-13 na vysielanie KIKS Rádia  
monitorované dni: 21.2., 28.2., 7.3. a 10.3.2002  
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Radio KIKS, s.r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
Uznesenie č.02-12/70.430: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 postupom v 
súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozširuje predmet správneho konania č. 134-
PgO/O-790/2002, vedeného voči účastníkovi konania spoločnosti RADIO KIKS 
spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce o možné porušenie § 20 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
Zároveň v súlade s § 21 zákona č. 71/1967 Zb. vo veci nariaďuje ústne pojednávanie 
s účastníkom konania na deň 16.7.2002 o 11.00 hod.  
 
K bodu 71)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 190 - PgO/O- 876/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  
Uznesenie č.02-12/71.431: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 190-PgO/O-
876/2002, spoločnosť N - RADIO, spol. s r. o., porušil ustanovenie § 19 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 22.3.2002 cca od 19:00 do 21:00 hod v rámci programu 
SLOVAK POWER odvysielal dialóg (komentár) medzi moderátormi uvedeného 
programu, ktorý osočoval speváčku na základe jej príslušnosti k etnickej skupine, 
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 72)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 191- PgO/O-877/2002 zo dňa 7.5.2002  



Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  
Uznesenie č.02-12/72.432: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 191-PgO/O-
87/2002, spoločnosť N - RADIO, spol. s r. o., porušil ustanovenie § 20 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že program SLOVAK POWER odvysielaný dňa 22.3.2002 v 
čase cca o 19:00 do 21:00 hod obsahoval vulgárne vyjadrenia moderátorov 
programu, začo 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 73)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 189 - PgO/O- 875/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 32 ods.7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  
Uznesenie č.02-12/73.433: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 189-PgO/O-
857/2002, spoločnosť N - RADIO, spol. s r. o., porušil ustanovenie § 32 ods. 7 zákona 
č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 22.3.2002 cca o 11:32 hod, 15:32 hod a 16:30 hod a 
23.3.2002 o cca 12:44 hod a 14:45 hod. odvysielal reklamu na erotickú službu 
konkrétne na predstavenie "top less, go - go tanečníc a live erotickú show" 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 74)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 188 - PgO/O- 874/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 708/19-2002 na vysielanie N-Rádia  
monitorované dni: 22. a 23.3.2002  
(dodržiavanie § 39 ods.7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  



Vysielateľ: N-Radio spol. s r.o., Nitra, číslo licencie: R/67  
Uznesenie č.02-12/74.434: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 188-PgO/O-
874/2002, spoločnosť N - RADIO, spol. s r.o., porušil ustanovenie § 39 ods. 7 zákona 
č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje sponzorovanie doplnkového vysielania okrem 
časomiery, tým, že dňa 22.3.2002 v rámci programového bloku Ranná vlna 
odvysielal doplnkové vysielanie, ktoré bolo sponzorované, 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 75)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 120 - PgO/O- 765/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.29/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
Monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 21.4.2002 o 19.00 hod.  
(dodržiavanie § 32 ods. 10 a § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-12/75.435: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 120 -PgO/O-
765/2002 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 
odvysielaním príspevku pod názvom: " ANO po roku" v programe Televízne 
noviny dňa 21.4.2002:  

I. 
porušil ustanovenie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z. tým, že odvysielaním 
predmetného príspevku, vzhľadom na jeho charakter a obsah, v spravodajskom 
programe došlo k porušeniu princípu objektívnosti a nestrannosti, za čo mu ukladá 
podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona;  

II. 
opakovane porušil ustanovenie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje 
vysielanie politickej reklamy tým, že daný príspevok bol v zmysle 32 ods. 11 písm. b/ 
politickou reklamou, za čo mu ukladá v súlade s ust. § 64 ods. 1 písm. d/ zák. č. 
308/2000 Z.z. podľa ust. § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - 
pokutu vo výške 100.000,-Sk (slovom stotisíc slovenských korún). Podľa § 64 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta 
je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je 



potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02.  
 
K bodu 76) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 210 - PgO/O- 931/2002 zo dňa 13.6.2002  
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v 
plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ v mesiaci marec  
monitorované dni: 1.-31.3.2002  
Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.02-12/76.436: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 210 -PgO/O-931/2002 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 porušil ust. § 16 
písm. b/ zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že pri vysielaní hlavného spravodajského 
programu Televízne noviny v čase od 4.3. do 31.3.2002 nezabezpečil jeho 
objektívnosť a nestrannosť a súčasne v dňoch 4.3.,9.3., 12.3.,14.3, 15.3., 16.3., 20.3., 
23.3. a 24.3.2002 nezabezpečil oddelenosť hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a/ zákona 
č. 308/2000 Z.z. sankciu- upozornenie na porušenie zákona a podľa ust. § 64 ods. 1 
písm. b/ v súlade s § 65 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. povinnosť 
odvysielať oznam o porušení zákona. Účastník konania je povinný odvysielať 
oznam o porušení ust. § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii trikrát, a to v lehote do 3 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení 
sankcií, v čase pred začiatkom vysielania programu Televízne noviny ( cca o 19. 00 
hod. ) Text oznamu účastník konania odvysiela v písomnej a súčasne i v čítanej 
podobe. Po prečítaní oznamu, musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní 
20 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu o 
porušení zákona Rade.  
Text oznamu o porušení zákona:  
" Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila spoločnosti Markíza-Slovakia, s.r.o. 
Blatné, držiteľovi licencie na vysielanie televíznej programovej služby TV Markíza, 
povinnosť odvysielať tento oznam o porušení zákona: Rada pre vysielanie a 
retransmisiu po podrobnej analýze hlavných spravodajských programov TV 
Markíza, vysielaných v čase od 4.3.2002 do 31.3.2002, konštatovala, že vysielateľ 
preferovaním politickej strany ANO a používaním komentatívnych prvkov v 
spravodajskom programe Televízne noviny v sledovanom období porušil § 16 písm. 
b/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého: " Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a 
politicko-publicistických programov, názory a hodnotiace komentáre musia byť 
oddelené od informácií spravodajského charakteru".  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
 



K bodu 77)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 209 - PgO/O- 930/2002 zo dňa 13.6.2002  
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v 
plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ v mesiaci marec  
monitorované dni: 1.-31.3.2002  
ÚK:MAC TV, s.r.o. Košice , číslo licencie: T/39  
Uznesenie č.02-12/77.437: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. h/ zákona 
č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 209 -PgO/O-930/2002 
MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 vo vysielaní hlavného 
spravodajského programu Noviny v dňoch 6.3., 8.3., 15.3., 17.3., 22.3. a 23.3.2002 
porušil ust. § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že nezabezpečil oddelenosť 
hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru, za čo mu 
ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) 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 78)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 969/20-2002 zo dňa 02.05.2002 sťažovateľ: fyzická osoba  
(na reklamu Palma -TUMYS)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 969/20-2002 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: STV, Bratislava  
Uznesenie č.02-12/78.438: 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. 
969/20 - 2002, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia, Bratislava, a uznala 
sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o šetrení sťažnosti č. 
969/20 - 2002.  
 
K bodu 79)  
Rôzne  
 
1. Prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci JÚN 2002  
Uznesenie č. 02-12/79.439: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad o účasti členov Rady na zasadnutí v mesiaci JÚN 2002 a v zmysle čl. 8 bod 
7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o 



vyplatení odmeny za mesiac jún 2002 v plnej výške všetkým členom Rady  
 
2. Návrh na exekúciu - STV  
Uznesenie č. 02-12/79.440: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu 
Rady vymáhaním pokút podľa rozhodnutí o uložení pokuty č. 70/2001, 73/2001 a 
93/2001 návrhom na vykonanie exekúcie.  
 
3. Návrh ZPC  
Uznesenie č. 02-12/79.441: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí s 
navrhovanou nomináciou Ing. Jarmily Grujbárovej do Kontaktného výboru pre 
otázky implementácie smernice "Televízia bez hraníc".  
S ohľadom na uvedené súhlasí so ZPC riaditeľky Kancelárie Rady pre vysielanie a 
retransmisiu Ing. Jarmily Grujbárovej, ktorá sa zúčastní 12.07.2002 zasadnutia 
Kontaktného výboru v Bruseli.  
Kancelária Rady pri organizácii tejto ZPC dodrží potrebnú súčinnosť s Misiou SK 
v Bruseli a organizačne a finančne vybaví účastníčku spôsobom obvyklým pre typ 
ZPC hradenej z iných zdrojov.  
 
4. Účasť SOZA v správnych konania č.218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002 a č.217-
LO/O-948/2002 zo dňa 11.6.2002 - žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania.  
Uznesenie č.02-12/79.442: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransisii a 
o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č.308/2000 
Z.z." ), postupom podľa § 14 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní a s 
poukazom na § 71 zákona č.308/2000 Z.z.  

vydáva rozhodnutie:  
Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, so sídlom Rastislavova 3, Bratislava  

sa nepriznáva postavenie účastníka 
v správnom konaní č.218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.6.2002 vo veci zistenia stavu v 
dodržiavaní ustanovení § 17 ods.1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. vedenom voči 
spoločnosti Trnavatel, spol. s r.o., Trnava, držiteľovi registrácie na retransmisiu 
č.TKR/161 a v správnom konaní č.217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.6.2002 vo veci 
zistenia stavu v dodržiavaní ustanovení § 17 ods.1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. 
vedenom voči spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. Bratislava, držiteľovi registrácie na 
retransmisiu č.TKR/13. 
 
PhDr. Peter Kováč 
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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