
Zápisnica č. 16/2002 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
dňa 27.08.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady 

 
 
Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Ernest Valko  
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 56 ods.1 zákona č. 308/2000 

Z.z.  
ÚK: Obec Košická Belá  

3. Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 56 ods.1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: Obec Čalovec  

4. Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 56 ods.1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: Obec Moča  

5. SK č. 108-LO/D-993/2002 zo dňa 06.05.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Prakovce  
ÚK: Slavomír Strišovký, Prakovce  

6. SK č. 216LO/D-1303/2002 zo dňa 14.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/189 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb, počtu prípojok a územného rozsahu retransmisie  
ÚK: TS s.r.o., Veľký Meder  

7. SK č. 255-LO/O-1160/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na uloženie sankcie -upozornenie  
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou (TKR/141)  

8. SK: 225-LO/D-1366/2002 zo dňa 20.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny podielov programových typov  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  

9. SK: 199-LO/D-936/2002 zo dňa 24.04.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/69 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK:Ateliér s.r.o., Krupina  

10. SK: 196-LO/D-1114/2002 zo dňa 24.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/130 z dôvodu zmeny podielov programových typov, 
časového rozsahu vysielania a vysielanie teletextu  
ÚK:Milan Janovec- RTV, Slovenská Lupča  



11. SK č.234-LO/D-1063/2002 zo dňa 04.07.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Košice  
ÚK: SBD IV, Košice  

12. SK č. 270-LO/D-1212/2002 zo dňa 25.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: UPC SLOVENSKO s.r.o., Bratislava  

13. SK č. 260-LO/D-1420/2002 zo dňa 28.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie  
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom  

14. SK č. 256-LO/O-1172/2001 zo dňa 27.08.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Ak art spol. s r.o., Poprad (T/79)  

15. SK č. 85-LO/D-888/2001 zo dňa 11.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/94 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností spoločnosti a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD Kysucké Nové Mesto  

16. SK č. 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava, (TKR/161)  

17. SK č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava  

18. SK č. 464-LO/O-1581/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  

19. SK č. 217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  

20. SK č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice  

21. SK: 263-LO/D-1076/2002 zo dňa 10.07.2002  
vo veci odňatia licencie č. T/81 podľa § 54 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/20000 
Z.z.  
ÚK:Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava  

22. SK: 233-LO/D-1428/2002 zo dňa 01.07.2002  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie programovej služby určenej 
výhradne na telenákup v KDS v meste Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a 



Košice  
ÚK:Panonia media production, s.r.o., Bratislava  

23. SK č. 268-LO/D-1138/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie, počtu prípojok a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Izidor Heizer - MINISERVIS, Horné Mýto  

24. SK č. 184-LO/D-1139/2002 zo dňa 27.05.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny počtu 
prípojok, zmeny ponuky programových služieb, zmeny právnych skutočností 
spoločnosti a zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete  
ÚK: OSBD Žilina  

25. SK č. 226-LO/D-1394/2002 zo dňa 26.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/52 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie a počtu prípojok  
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava  

26. SK č. 267-LO/D-1120/2002 zo dňa 12.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/124 z dôvodu zmeny počtu 
prípojok a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves  

27. SK: 136-LO/D-1042/2002 zo dňa 14.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/68 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:RÁDIO FORTE , spol. s r.o., Trnava  

28. SK: 264-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, 
programovej skladby, zmeny programových typov, zmeny podielu programov vo 
verejnom záujme a zmeny podielu preberaných programov od iného vysielateľa  
ÚK:FILJO, spol. s r.o., Košice  

29. Kontrolný monitoring  
(presunuté z Rady zo dňa 16.7.2002)  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 187 - PgO/O- 873/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 377/6-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 28.2.2002; oznámenie vysielateľa o vlastnom programe West 
extra dávka)  
(dodržiavanie § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

30. Kontrolný monitoring  
(presunuté z Rady zo dňa 16.7.2002)  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 185 - PgO/O-871/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 19.1.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  



31. Kontrolný monitoring  
(presunuté z Rady zo dňa 16.7.2002)  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 186 - PgO/O- 872/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 9.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

32. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 245 - PgO/O- 1135/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 19 ods. 2, písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5., 27.5. a 4.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  

33. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 246 - PgO/O- 1136/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5. a 10.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  

34. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 247 - PgO/O- 1137/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 13.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  

35. Kontrolný monitoring  
Správa č. 52/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV  
(monitorované dni: 21. a 25.6.2002)  
Vysielateľ: Perfects a.s. Dunajská streda, číslo licencie: T/90  

36. Kontrolný monitoring  
Správa č. 51/2002/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania Televízie Trenčín  
(monitorované dni: 13.6. a 14.6.2002)  
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/126  

37. Kontrolný monitoring  
Správa č. 50/02/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice JOJ  
(monitorované programy: U nás a Práve teraz v dňoch 1.-30.6.2002 )  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

38. Kontrolný monitoring  
Správa č. 42/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice JOJ  



(monitorovaný program: Peříčko zo dní 7., 14. a 28.6.2002 a 5. a 12.7.2002)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

39. Kontrolný monitoring  
Správa č. 15/2002/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu - Rádio 
Regina, Bratislava  
(monitorované dni: 24.-25.5.2002)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  

40. Kontrolný monitoring  
Správa č. 56/02/Tv o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Noviny STV z dní 24.6.-7.7.2002)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

41. Kontrolný monitoring  
Správa č. 18/02/Ro o monitorovaní Rádia Flash  
(monitorované dni: 10.6 a 13.6.2002)  
Vysielateľ: Flash Prešov, s.r.o., Prešov, číslo licencie: R/74  

42. Kontrolný monitoring  
Správa č. 53/2002/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(monitorovaný program: Preteky F1 v dňoch 28.4., 12.5., 26.5.,9.6., 23.6., 7.7. a 
21.7.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

43. Kontrolný monitoring  
Správa č. 59/2002/Tv o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie  
(monitorované dni: : 24., 26. a 28. 6. 2002)  
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov, číslo licencie: T/92  

44. Kontrolný monitoring  
Správa č. 60/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava  
(monitorované dni: : 24., 25. a 28. 6. 2002)  
Vysielateľ: Mestská televízia, Trnava, číslo licencie: T/78  

45. Kontrolný monitoring  
Správa č. 61/2002/Tv o monitorovaní programovej služby Infokanál Semerovskej 
televízie  
(monitorované dni: 6.7. a 20.7.2002)  
Vysielateľ: Imrich Hrabovský, Semerovo, číslo licencie: T/129  

46. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 9/02/TV o monitorovaní vysielania o monitorovaní vysielania televíznej 
stanice Bytenerg Info  
monitorované dni: 7.5., 31.5. a 10.6.2002  
Vysielateľ: Bytenerg, s.r.o., Medzilaborce, číslo licencie: T/124  

47. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 16/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM  
(monitorované dni: 31.5. a 2.6.2002)  
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37  

48. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  



Správa č. 17/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM  
(monitorovaný program: K veciam verejným z dní 31.5., 28.6., 4.7. a 12.7.2002)  
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37  

49. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 44/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
monitorovaný program: Modelársky magazín z dní 8.6.2002 (STV1-premiéra) a 
10.6.2002 (STV2-repríza)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

50. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 62/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
monitorovaný program: detský Milionár zo dňa 31.5.2002  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

51. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 463/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
monitorovaný deň: 13.8.2002, nepolitická kampaň Voľby 2002  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

52. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1416/46-2002 zo dňa 28.6.2002 sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie Televízie Prievidza )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV 
Prievidza  
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43  

53. Kontrolný monitoring  
Sťažnosť č. 1212/30-2002 zo dňa 5.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na program TV Markíza Na streche zo dňa 5.5.2002 a Televízne noviny zo dňa 
12.5.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1212/30-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV 
Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

54. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 51-2002 zo dňa 26.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na program Deka hity TV Markíza zo dňa 22.6.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 51-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

55. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1132/49-2002 zo dňa 15.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Rádiožurnál Slovenského rozhlasu zo dňa 10.7.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1132/49-2002 smerujúcej proti vysielaniu 
Slovenského rozhlasu  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  



56. Kontrolný monitoring  
Sťažnosť č. 1373/44-2002 zo dňa 24.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na program TV Markíza Doma s Markízou zo dňa 13.6.2002 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/44-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV 
Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

57. Kontrolný monitoring  
Správa č. 55/2002/Tv o monitorovaní programovej služby Infokanál Vares  
(monitorované dni: 6.6.2002)  
Vysielateľ: Vares, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/96  

58. Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období 
volebnej kampane pred voľbami do NR SR  
(monitorované obdobie: 21.8.-25.8.2002)  

59. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle 
§ 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2. štvrťrok 2002  

60. Návrh Pracovného poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
61. Návrh Programu spolupráce (ATCM) v programoch Rady Európy na rok 2003  
62. Návrh na ZSC  

14. Európske filmové a televízne fórum, Barcelona 10.-12.10.2002  
63. Návrh na ZSC  

Účasť na medzinárodnom seminári (EIM Düsseldorf), Budapešť, 06.09.2002  
64. Návrh na realizáciu prieskumného monitoringu STV 1, TV Markíza, TV JOJ z 

hľadiska uplatňovania JSO  
65. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.07.2002  
66. Kontrolný monitoring  

Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.65/02/TV o monitorovaní TV Markíza ( neodvysielanie oznamu)  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia spol. s r.o. Blatné, číslo licencie T/41  

67. Rôzne  

K bodu 2) 
Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 56 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Košická Belá  
Uznesenie č. 02-16/2.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v 
káblovom distribučnom systéme v obci Košická Belá, voči Obci Košická Belá, za 
porušovanie § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Rada súčasne nariaďuje v tejto veci 
ústne pojednávanie na deň 16.09.2002 o 11,30 hod.  
 
K bodu 3)  
Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 56 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Čalovec  
Uznesenie č. 02-16/3.523: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v 



káblovom distribučnom systéme v obci Čalovec, voči Obci Čalovec, za porušovanie 
§ 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Rada súčasne nariaďuje v tejto veci ústne 
pojednávanie na deň 16.09.2002 o 12,00 hod.  
 
K bodu 4)  
Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 56 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Moča  
Uznesenie č. 02-16/4.524: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie v 
káblovom distribučnom systéme v obci Moča, voči Obci Moča, za porušovanie § 56 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Rada súčasne nariaďuje v tejto veci ústne 
pojednávanie na deň 16.09.2002 o 12,30 hod.  
 
K bodu 5)  
SK č. 108-LO/D-993/2002 zo dňa 06.05.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Prakovce  
ÚK: Slavomír Strišovký, Prakovce  
Uznesenie č. 02-16/5.525: 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 citovaného zákona 
posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na retransmisiu programových služieb 
prostredníctvom káblového distribučného systému v obci Prakovce, doručenú Rade 
dňa 06.05.2002, doplnenú na základe výzvy zo dňa 13.05.2002 a 19.06.2002, podaním 
doručeným dňa 13.06.2002. a 17.07.2002 žiadateľa :  
Slavomír Strišovský  
SNP 331  
055 62 Prakovce  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 59 zákona č. 
308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/..... 
za nasledovných podmienok :  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 102/2002 -KE/72 vydané dňa 
08.02.2002 OŠD Košice  
Hlavná stanica: Prakovce SNP 331  
Lokalita: obec Prakovce  
Lokalita štúdia VIO: -  
Doprava modulácie: -  
2. Územný rozsah retransmisie: Prakovce, sídl. SNP  
3. Počet prípojok: 460  
4. Ponuka programových služieb :  
televízne program. služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, VOX, Eurosport, RTL 



2, VIVA, Super RTL, PRO 7, Discovery Channel, SAT 1  
rozšírený súbor: - -  
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM  
5. Právne skutočnosti:  
Slavomír Strišovský, trvalý pobyt SNP 331, 055 62 Prakovce, obchodné meno a 
miesto podnikania podľa živnostenského listu č. Žo - 2002/00829/00002 CVI zo dňa 
28.01.2002: Slavomír Strišovský, Prakovce, SNP31.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
časť V. písm. ha) je 10. 000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 6)  
SK č. 216-LO/D-1303/2002 zo dňa 14.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/189 dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb, počtu prípojok a územného rozsahu retransmisie  
ÚK: TS s.r.o., Veľký Meder  
Uznesenie č. 02-16/6.526: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 216 - LO/D - 1303/2002 zo dňa 14.06.2002 posúdila oznámenie o 
zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, 
zmeny počtu prípojok a zmeny územného rozsahu - rozšírenia retransmisie o KDS v 
obci Čilizská Radvaň a Baloň účastníka konania:  
TS, s.r.o.  
Lesná 2044/95  
932 01 Veľký Meder  
podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/189 nasledovne:  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 vydané dňa 21.08.2001 sa 
mení v časti 1.,2., 3. a 4. takto:  
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete sa dopĺňa takto:  
"1.3. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 508/TT//2002 vydané dňa 
04.07.2002 OŠD Trnava  
Hlavná stanica:Čilizska Radvaň č. 285  
Lokalita: obec Čilizska Radvaň a Baloň Lokalita štúdia VIO: -  
Doprava modulácie: - "  
2. Bod 2.Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o tento text:  
" KDS Čilizská Radvaň a Baloň"  
3. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:  
" 3. Počet prípojok  



Kolárovo 880  
Okoč 516  
Čilizská Radvaň - Baloň 226  
spolu: 1622  
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:  
"4.1 KDS Kolárovo:  
televízne programové služby :  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV 1, MTV 2, Duna TV, 
ORF 1  
rozšírený súbor: ČT 1, FOX KIDS, National Geographic, FILMMÚZEUM, Fasion 
TV, Travel Channel, Eurosport, Magyar ATV, SATeLIT, VIVA, RTL, PRO 7, 
VOX, Spice platinum  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca  
"4.2 KDS Okoč:  
televízne programové služby :  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV 1, MTV 2, Duna TV, 
ORF 1  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/42, držiteľom licencie je František Kováts, obchodné meno: 
František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder)  
rozšírený súbor: ČT 1, FOX KIDS, National Geographic, FILMMÚZEUM, Fasion 
TV, Travel Channel, Eurosport, Magyar ATV, SATeLIT, VIVA, RTL, PRO 7, 
VOX, Spice platinum  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca  
4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň:  
televízne programové služby :  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV 1, MTV 2, Duna TV, 
ORF 1  
rozšírený súbor: ČT 1, FOX KIDS, National Geographic, FILMMÚZEUM, Fasion 
TV, Travel Channel, Eurosport, Magyar ATV, SATeLIT, VIVA, RTL, PRO 7, 
VOX, Spice platinum  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca"  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. i/3,5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 7)  
SK č. 255-LO/O-1160/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 
308/2000 Z.z. - návrh na uloženie sankcie -upozornenie  
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou (TKR/141)  
Uznesenie č. 02-16/7.527: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) zákona č.308/2000 Z. z. o 



vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách vo 
veci SK č.255-LO/O-1160/2002 vedenom voči účastníkovi správneho konania - 
spoločnosti BYTERM s.r.o. Sídlisko I., č. 1008 093 01 Vranov nad Topľou 
nariaďuje nový termín ústneho pojednávania na deň 16.9.2002.  
 
K bodu 8)  
SK: 225-LO/D-1366/2002 zo dňa 20.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny podielov programových typov  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/8.528: Rada pre vysielanie a retransmisiu žiada kanceláriu Rady 
o odstránenie formálnych nedostatkov v správnom konaní č. 225-LO/D-1366/2002 
zo dňa 20.06.2002 vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66 na rozhlasové 
vysielanie účastníka konania D.EXPRES, a.s., Lamačská cesta 3, 841 01 Bratislava a 
následné predloženie dokumentov na ďalšie zasadnutie Rady.  
 
K bodu 9)  
SK: 199-LO/D-936/2002 zo dňa 24.04.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/69 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK:Ateliér s.r.o., Krupina  
Uznesenie č. 02-16/9.529: 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. 199-LO/D-936/2002 zo dňa 24.04.2002 posúdila oznámenie o 
zmene licencie č. T/69 na televízne vysielanie vysielateľa:  
ATELIÉR, s.r.o.  
Svätotrojičné námestie 4/4  
963 01 Krupina  
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/69 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/69/96 zo dňa 12.07.1996 v znení zmien 
vykonaných rozhodnutím č. T/69/RZL/159/98 zo dňa 20.11.1998 sa menia a v 
úplnom znení znejú takto:  

"I. 
1. Názov programovej služby: ATELIER TV (ATV)  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, 
platnosť licencie končí 19.07.2008  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny (mesto Krupina) 5. Jazyk vysielania: 
slovenský jazyk  

II. 



Právne skutočnosti spoločnosti :  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Banská Bystrica zo dňa 20.03.2001, vložka číslo: 3578/S  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 
20.03.2001, vložka číslo: 3578/S  

III.  
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 11.07.2002 (č.p.d. 1108/2002):  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 95,5 %  
2. Programy: min. 4,5 %  
b/ Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 100 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 0 %  
9. Športové programy: 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 4 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: nevysiela  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému v meste Krupina, ktoré prevádzkuje spoločnosť BTS spol. s r.o., Krupina 
na základe registrácie retransmisie č. TKR/63.  
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni.  
b) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 



je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. IV. 
písmena f/4) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 5.000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 10)  
SK: 196-LO/D-1114/2002 zo dňa 24.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/130 z dôvodu zmeny podielov programových typov, 
časového rozsahu vysielania a vysielanie teletextu  
ÚK:Milan Janovec, obchodné meno: Milan Janovec - RTV, Slovenská Lupča  
Uznesenie č. 02-16/10.530: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný § 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. 196-LO/D-1114/2002 zo dňa 24.05.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu licencie T/130 na televízne vysielanie účastníka konania:  
Milan Janovec  
Obchodné meno: Milan Janovec - RTV  
Pod zámkom 29  
976 13 Slovenská Ľupča  
z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny časového rozsahu vysielania 
a vysielania teletextu podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/130 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/130/2001 zo dňa 15.05.2001 v znení 
rozhodnutia č. T/130/RZL/521/2002 zo dňa 02.07.2002 sa menia a v úplnom znení 
znejú takto:  

"I. 
1. Názov programovej služby: RTV  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, 
platnosť licencie končí dňom 29.06.2013  
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne  
4. Jazyk vysielania: slovenský  
5. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie  
6. Spôsob vysielania:  
a) terestriálne televízne vysielanie: Banská Bystrica, kanál 51  
b) vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS  

II. 
Právne skutočnosti:  
Milan Janovec, štátne občianstvo: SR, trvalý pobyt: Pod zámkom 29, 976 13 
Slovenská Ľupča, obchodné meno a miesto podnikania podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.05.2002, vložka č. 1149/S  



III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
zo dňa 24.05.2002 (1114/2002)  
a) Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 25 %  
2. Programy: min. 75 %  
b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 50 %  
2. Publicistika: 50 %  
2.1. Politická publicistika: 0 %  
2.2. Ostatná publicistika: 50 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 0 %  
9. Športové programy: 0 %  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 70 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: min. 90%  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov  
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby:  
Úvodná stránka  
111 Aktuálne informácie  
120 Aktuálne rozhodnutia mestských samospráv  
300 Vlastný program  
330 Kultúrne a iné programy v regióne  
400 Občianska inzercia  
500 Prácu ponúkam  
700 Prácu hľadám 900 Ponuky firiem  

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. 5158/OSFS-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: 19 E 07 27, 48 N 44 42 (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  
2. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému a systému MMDS v mestách Banská Bystrica, Zvolen a Sliač.  
3. 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 správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc 
slovenských korún).  
 
K bodu 11)  
SK č.234-LO/D-1063/2002 zo dňa 04.07.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Košice  
ÚK: SBD IV, Košice  
Uznesenie č. 02-16/11.531: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom 
konaní č. 234-LO/D-1063/2002, začatom dňa 04.07.2002 vo veci žiadosti o registráciu 
retransmisie prostredníctvom KDS v meste Košice žiadateľa:  
Stavebné bytové družstvo IV, Košice  
Levočská 3  
040 12 Košice  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 04.07.2002 a doplňujúce podanie Rade 
doručené dňa 09.08.2002 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa 
§ 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 
308/2000 Z.z. toto  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledovných podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
1.1. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 923/2001-KE/40 zo dňa 12.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Košice, Mudroňova 36  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  



1.2. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 924/2001-KE/41 zo dňa 12.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Košice, Južná trieda 13  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.3. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 925/2001-KE/42 zo dňa 12.10.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Košice, Bukovecká 1  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Košice - Mudroňova 34, 36; Južná trieda 37, 39, 41, 43, 45; Rastislavova 52, 54, 56; 
Južná trieda 13, 19; D. Feju 2, 4, 6, 8, 10, 12; Bukovecká 1 až 3; Baltická 1 až 8, 13 
až 16  
3. Počet prípojok:  
1.1. KDS Košice, Mudroňova 36 270  
1.2. KDS Košice, Južná trieda 13 282  
1.3. KDS Košice, Bukovecká 1 357  
Spolu 909  
4. Ponuka programových služieb:  
1.1. KDS Košice, Mudroňova 36  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, m1, PRO7, RTL, Duna 
TV  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio EXPRES, KIKS rádio, TOP 
RÁDIO, RÁDIO VÝCHOD  
Rozšírený súbor: -  
1.2. KDS Košice, Južná trieda 13  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, m1, PRO7, SAT1, 
RTL2, RAI-3  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio EXPRES, KIKS rádio, TOP 
RÁDIO, RÁDIO VÝCHOD  
Rozšírený súbor: -  
1.3. KDS Košice, Bukovecká 1  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, m1, PRO7, RTL, RTL2, 
RAI-3, RAI-1  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio Twist, FUN RADIO, Rádio EXPRES, KIKS rádio, TOP 
RÁDIO, RÁDIO VÝCHOD  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice 
1 zo dňa 26.06.2002, vložka č. 915/V  
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 účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. V. 
písmena ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom 
dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 12)  
SK č. 270-LO/D-1212/2002 zo dňa 25.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: UPC SLOVENSKO s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/12.532: 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.") a podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní 
č. 270-LO/D-1212/2002 zo dňa 25.07.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/134 účastníka konania - spoločnosti:  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Lamačská cesta 3  
841 04 Bratislava  
z dôvodu zmeny právnych skutočnosti a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

mení  
registráciu retransmisie č. TKR/13 v znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. 
TKR/13/1995 zo dňa 12.06.1995 a v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:  
"Čl. I, bod 7 sa mení a znie:  
Právne skutočnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I, vložka číslo: 5665/B zo dňa 19.07.2002."  
Správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č.13, podpoložka č. VI písm. i/1 je 20. 000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 13)  
SK č. 260-LO/D-1420/2002 zo dňa 28.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom  
Uznesenie č. 02-16/13.533: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 260-LO/D-1420/2002 zo dňa 28.06.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie č. TKR/134 účastníka konania  
Jána Gregora  
Pod hájom 1360/146-32  
018 41 Dubnica nad Váhom  



z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie prostredníctvom káblového 
distribučného systému (ďalej len "KDS") v obciach Rudník, Horné Naštice, Vydrná 
a zmeny ponuky televíznych programových služieb v KDS v obciach Lazy pod 
Makytou, Hradište, Beckov, a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasled. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení  
registráciu retransmisie č. TKR/134 zo dňa 16.02.1998, ktorá v úplnom znení znie:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 409/01-TN/KDS zo dňa 09.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Beckov  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 410/01-TN/KDS zo dňa 09.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Lazy pod Makytou  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 411/01-TN/KDS zo dňa 09.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: obec Hradište  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 231/02-TN/KDS zo dňa 07.06.2002  
- hlavná stanica - lokalita: obec Rudník  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
e) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 408/01-TN/KDS zo dňa 07.06.2002  
- hlavná stanica - lokalita: obec Horné Naštice  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
f) -registrácie telekomunikačnej činnosti č. 410/02-TN/KDS zo dňa 07.06.2002  
- hlavná stanica - lokalita: obec Vydrná  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
obce Beckov, Lazy pod Makytou, Hradište, Rudník, Horné Naštice, Vydrná  
3. Počet prípojok:  
a) KDS Beckov 206  
b) KDS Lazy pod Makytou 255  
c) KDS Hradište 154  
d) KDS Rudník 62  
e) KDS Horné Naštice 74  
f) KDS Vydrná 68  
Spolu 819  
4. Ponuka programových služieb:  
a) KDS Beckov  



Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV 
Prima, PRO 7, SAT 1, VIVA  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; Rádio Dúha, Rádio Okey, Rádio Forte, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, Rádio 
TWIST  
b) KDS Lazy pod Makytou  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV 
Prima, MTV, PRO 7  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST, Rádio EXPRES, Rádio Forte, Rádio 
Lumen, Rádio Dúha, Rádio ZET  
c) KDS Hradište  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, TV Prima, 
VOX, PRO 7, MTV  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST, Rádio Forte, Rádio Lumen, Rádio 
Rebeca, BETA Rádio, HVIEZDA FM  
d) KDS Rudník  
Základný súbor:  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, PRO 7, 
MTV, SAT 1, RTL, VOX  
- rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST, Rádio Forte, Rádio Dúha, Rádio 
Rebeca, HVIEZDA FM, BETA Rádio, Rádio Lumen  
e) KDS Horné Naštince  
Základný súbor:  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA 3, PRIMA, ČT 
1, MTV, PRO 7, RTL, VOX  
- rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio Okey, Rádio TWIST, Rádio Forte, Rádio Dúha, Rádio 
Rebeca, HVIEZDA FM, BETA Rádio  
f) KDS Vydrná  
Základný súbor:  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
TV Prima, MTV  
- rozhlasová programová služba: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock 
FM; FUN Radio, Rádio TWIST, Rádio Forte, Rádio Dúha, Rádio EXPRES, Rádio 
Lumen, Rádio ZET  
5. Právne skutočnosti:  
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 10023/R 
zo dňa 03.04.2001."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 



predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 14)  
SK č. 256-LO/O-1172/2001 zo dňa 27.08.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Ak art spol. s r.o., Poprad (T/79)  
Uznesenie č. 02-16/14.534: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom 
konaní č. 256-LO/O-1172/2002 zo dňa 16.07.2002 vo veci možného porušenia § 50 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľom  
AK art, spol. s r.o.  
Okružná 761/25  
058 01 Poprad po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 54 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  

odníma licenciu č. T/79 na televízne vysielanie 
z dôvodu, že vysielateľ porušil povinnosti podľa § 50 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
K bodu 15)  
SK č. 85-LO/D-888/2001 zo dňa 11.04.2001  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/94 z dôvodu zmeny právnych skutočností 
spoločnosti a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD Kysucké Nové Mesto  
Uznesenie č. 02-16/15.535: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie vo veci zmeny 
registrácie retransmisie a zároveň berie na vedomie splnenie povinnosti podľa § 73 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania  
Stavebné bytové družstvo  
Kysucké Nové Mesto 1347  
024 01  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/94 zo dňa 17.05.1997, pričom úplné znenie 
rozhodnutia o registrácii retransmisie znie:  



"KDS Kysucké Nové Mesto  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia podľa potvrdenia 
registrácie telekomunikačnej činnosti zo dňa 08.08.2001, číslo registrácie ZA-
693/2001:  
Hlavná stanica: bytový dom Sládkovičova 1224, Kysucké Nové Mesto  
Vlastný informačný okruh: áno  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Kysucké Nové Mesto  
3. Počet prípojok: - skutočný: 1000  
4. Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, TV 
PRIMA;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), Rádio LUMEN, RÁDIO TWIST, Rádio 
EXPRESS, FUN RADIO, RÁDIO FRONTINUS, rádio OKEY, Rádio REBECA;)  
5.Právne skutočnosti: Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina 
družstva Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto 1347, 024 01, vložka číslo 
93/L, zoznam výpisov 3431/01, zo dňa 10.04.2001."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, položky č. 13 písm. i) je =10.000,- Sk (slovom desaťtisíc 
slovenských korún).  
 
K bodu 16)  
SK č. 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava, (TKR/161)  
Uznesenie č. 02-16/16.536: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) 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. 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 
21.08.2001 rozhodla, že účastník správneho konania - spoločnosť:  
Trnavatel, spol. s r. o.  
Štefánikova 9  
917 00 Trnava  

opakovane porušil  
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. ani v zákonnej lehote a 
ani v lehote určenej v rozhodnutí č. RL/156/2001 o upozornení na porušenie zákona, 
za čo mu ukladá sankciu podľa 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  

- pokutu určenú  
podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  

vo výške 350.000,-  
(slovom tristopäťdesiattisíc slovenských korún) 

Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (na účet číslo 3017-10820-002/0720, 



variabilný symbol xxxxxxx, konštantný symbol 0308).  
 
K bodu 17)  
SK č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava  
Rada v rámci dokazovania vo veci nariadila ústne pojednávanie na deň 26.08.2002, 
ktorého sa zúčastnil na základe predloženej plnej moci Martin Maťašeje. Zápisnica z 
ústneho pojednávania je súčasťou spisu.  
Uznesenie č. 02-16/17.537: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
zobrala na vedomie údaje a doklady, ktoré jej ÚK - spoločnosť Trnavatel, spol. s 
r.o. Trnava predložil vo vzťahu k preukázaniu zmluvného vzťahu s organizáciou 
kolektívnej správy práv (SOZA). Vzhľadom na ďalšie dokumenty, dodané na ústne 
pojednávanie, sa členovia Rady podrobne oboznámia s ich analýzou a vo veci 
predmetného správneho konania budú rokovať na svojom zasadnutí dňa 17.9.2002. 
Kancelária Rady pripraví alternatívne návrhy na postup Rady.  
 
K bodu 18)  
SK č. 464-LO/O-1581/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  
Uznesenie č. 02-16/18.538: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) 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. 464-LO/O-1581/2002 zo dňa 
21.08.2001 rozhodla, že účastník správneho konania - spoločnosť:  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  

opakovane porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. ani v zákonnej lehote a 
ani v lehote určenej na nápravu v rozhodnutí č. RL/200/2001 o upozornení na 
porušenie zákona, za čo mu  

ukladá sankciu podľa 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  
- pokutu určenú 

podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
vo výške 1.000.000,- Sk  

(slovom jeden millión slovenských korún)  
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (na účet číslo 3017-10820-002/0720, 
variabilný symbol xxxxxxx, konštantný symbol 0308).  
 



K bodu 19)  
SK č. 217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z. ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/19.539: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
zobrala na vedomie údaje a doklady, ktoré jej ÚK - spoločnosť UPC Slovensko, 
spol. s r.o. Bratislava predložil vo vzťahu k preukázaniu zmluvného vzťahu s 
organizáciou kolektívnej správy práv (SOZA). Vzhľadom na ďalšie dokumenty, 
dodané na ústne pojednávanie, sa členovia Rady podrobne oboznámia s ich 
analýzou a vo veci predmetného správneho konania budú rokovať na svojom 
zasadnutí dňa 17.9.2002. Kancelária Rady pripraví alternatívne návrhy na postup 
Rady.  
 
K bodu 20)  
SK č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice  
Uznesenie č. 02-16/20.540: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) písm. h) 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. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 
21.08.2001 rozhodla, že účastník správneho konania - spoločnosť:  
Kabel Plus Východné Slovensko a.s.  
Rampová 5  
Košice  

opakovane porušil 
ustanovenie § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade údaje a 
nepredložil doklady uvedené v § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. ani v zákonnej lehote a 
ani v lehote určenej na nápravu v rozhodnutí č. RL/200/2001 o upozornení na 
porušenie zákona, za čo mu ukladá sankciu podľa 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. -  

pokutu určenú  
podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  

vo výške 600.000,- Sk 
(slovom šesťstotisíc slovenských korún)  

Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (na účet číslo 3017-10820-002/0720, 
variabilný symbol xxxxxxx, konštantný symbol 0308).  
 
K bodu 21)  
SK: 263-LO/D-1076/2002 zo dňa 10.07.2002  
vo veci odňatia licencie č. T/81 podľa § 54 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/20000 Z.z.  
ÚK:Miestne vysielanie Petržalka s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/21.541: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") 



ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách ( ďalej aj "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 263-
LO/D-1076/2002, začatom dňa 10.07.2002 vo veci žiadosti o odňatie licencie 
spoločnosti Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava ( 
ďalej len "účastník konania") odníma licenciu č. T/81 podľa § 54 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade 
dňa 10.07.2002 ( č. p. d. 1076) písomne požiadal.  
 
K bodu 22)  
SK: 233-LO/D-1428/2002 zo dňa 01.07.2002  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie programovej služby určenej výhradne na 
telenákup v KDS v meste Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice  
ÚK:Panonia media production, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/22.542: 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 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, v správnom 
konaní č. 233-LO/D-1428/2002 zo dňa 01.07.2002, posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na televízne účastníka konania - spoločnosti:  
Panonia Media Production s.r.o.  
Kapitulská 16  
811 01 Bratislava  
a po posúdení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a následných 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

u d e ľ u j e 
spoločnosti Panonia Media Production s.r.o., Bratislava  

licenciu č. T/....... na multiregionálne televízne vysielanie  
programovej služby určenej výhradne na telenákup za týchto podmienok:  

I. 
(1) Názov programovej služby: TV ATLAS  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny - mestá Bratislava, Žilina, Banská 
Bystrica, Košice  
(5) Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti Panonia 
Media Production s.r.o., zoznam výpisov č.: 7144/2002, vložka číslo: 22457/B zo dňa 
27.06.2002.  
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 



podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti Panonia Media Production s.r.o., 
zoznam výpisov č.: 7144/2002, vložka číslo: 22457/B zo dňa 27.06.2002.  

III.  
1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa 01.07.2002:  
Programová služba (100 %)  
Doplnkové vysielanie - 100%  
a) Reklama: max. 15%  
b) Telenákup, vlastná propagácia a ostatné formy reklamy: min. 85 %  
c) Iné doplnkové vysielanie: 0%  
2) Navrhovaná programová skladba, vrátane údajov v častiach programovaj služby, 
ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
vysielanie televíznej stanice TV ATLAS je programovou službou určenou výhradne 
na  
vysielanie telenákupu podľa § 41 zákona č. 308/2000 Z.z..  
Podľa § 41 zákona č. 308/2000 Z.z., na vysielanie programovej služby určenej 
výhradne na vysielanie telenákupu sa uplatňujú príslušné ustanovenia prvej , tretej, 
štvrtej, piatej, ôsmej, deviatej, desiatej, jedenástej, trinástej a štrnástej časti zákona 
č. 308/2000 Z.z.. Vysielanie reklamy v rámci tejto programovej služby je prípustné v 
rozsahu obmedzení uvedených v § 36 ods. 1 zákona; ustanovenie 36 ods. 3 zákona sa 
nepoužije.  

IV. 
Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému 
v mestách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice  
a) KDS spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  
b) KDS Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s. Košice  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/13 spoločnosť UPC Slovensko s.r.o., Bratislava a spoločnosť 
Kabel Plus, Východné Slovensko , a.s., Košice, prevádzkovateľ retransmisie s 
registráciou č. TKR/14  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
b) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. II. písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 300.000,- Sk (slovom tristotisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 23)  
SK č. 268-LO/D-1138/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/197 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie, počtu prípojok a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Izidor Heizer, Horné Mýto  
Uznesenie č. 02-16/23.543: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 



ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 268 - LO/D - 1138/2002 zo dňa 16.07.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu, zmeny 
špecifikácie telekomunikačnej siete, zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky 
programových služieb účastníka konania:  
Izidor Heizer  
Obchodné meno: Izidor Heizer - MINI SERVIS  
Horné Mýto č. 110  
930 13  
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/197 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/197 zo dňa 18.12.2001 sa 
menia v časti 1., 2., 3., a 4. takto:  
1. Bod 1. sa dopĺňa o písmeno d), ktoré znie:  
"d. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. 758/TT/2001 zo dňa 13.11.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Cífer, Obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -"  
2. Bod 2. sa dopĺňa o text:  
" obec Cífer a obec Horné Mýto"  
3. Bod 3. sa mení ,dopĺňa o bod 3.4 a ďalší text, ktorý znie:  
"3.1 KDS Topoľníky 650  
3.2 KDS Ohrady 92  
3.3 KDS Trhová Hradská, Horné Mýto 328  
3.4 KDS Cífer 180  
Spolu 1250"  
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení, dopĺňa o bod 4.4 a znie:  
" 4.1 KDS Topoľníky  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
MTV 1, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, SATeLIT, ORF 1, ORF 2, SAT 1, 
RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, ZDF, Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, 
Infokanál - rezerva  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko , Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Rádio Twist  
4.2 KDS Ohrady  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
MTV 1, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, SATeLIT, ORF 1, ORF 2, SAT 1, 



RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, ZDF, Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, 
Infokanál - rezerva  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko , Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Rádio Twist  
4.3 KDS Trhová Hradská  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
MTV 1, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, SATeLIT, ORF 1, ORF 2, SAT 1, 
RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, ZDF, Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, 
Infokanál - rezerva  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko , Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Rádio Twist  
4.4. KDS Cífer  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
Discovery Channel, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX, Super 
RTL, ZDF, Eurosport, Info/S9 - rezerva  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko , Rádio Rock 
FM, Rádio Regina; Rádio Twist  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/2),3),5) 
Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc 
slovenských korún).  
 
K bodu 24)  
SK č. 184-LO/D-1139/2002 zo dňa 27.05.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny počtu prípojok, zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny právnych skutočností spoločnosti a zmeny 
špecifikácie telekomunikačnej siete  
ÚK: OSBD Žilina  
Uznesenie č. 02-16/24.544: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 184 - LO/D - 1139/2002 zo dňa 27.05.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, 
zmeny počtu prípojok, zmeny ponuky programových služieb, zmeny právnych 
skutočností účastníka konania:  
Obvodné stavebné bytové družstvo  
Tulská 33  
010 08 Žilina  
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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



m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/88, ktorá v úplnom znení znie:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa:  
a/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002  
- hlavná stanica: Berlínska 5, Žilina  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002  
- hlavná stanica: Gabajova 20-22, Žilina  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
c/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-817/2001 zo dňa 30.08  
- hlavná stanica: Predmestská 44, Žilina  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
d/ registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-811/2001 zo dňa 30.08  
- hlavná stanica: Smreková 26, Žilina  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Žilina - Vlčince I., II., III., IV., Hliny III.,IV.,VI., VII.,VIII. Solinky, Pod 
nemocnicou  
3. Počet prípojok:  
KDS - hlavná stanica Berlínska 5 - 3487 prípojok  
KDS - hlavná stanica Gabajova 20, 22 - 1661 prípojok  
KDS - hlavná stanica Predmestská 44 - 262 prípojok  
KDS - hlavná stanica Smreková 26 - 3797 prípojok  
----------------------------------------------  
Spolu 9207 prípojok  
4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, Deutsche Welle, TV 5  
rozšírený súbor: Prima, ČT 1, ČT 2, Spektrum, RTL, Eurosport, Vox, VIVA, VIVA 
2, PRO 7, SAT 1, RTL2, TV REALITY, Discovery Channel, SUPER MAX  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio Rebeca, Rádio Žilina, Rádio Frontinus, Fun Radio, Rádio 
Twist  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra Obvodného stavebného družstva Žilina, zoznam výpisov č.: 
4678/2, vložka č. 75/L zo dňa 15.05.2002. 
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/1),2),3) 
Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 10.000,-Sk (slovom desaťtisíc 
slovenských korún).  



 
K bodu 25)  
SK č. 226-LO/D-1394/2002 zo dňa 26.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/52 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie a počtu prípojok  
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava  
Uznesenie č. 02-16/25.545: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 226 - LO/D - 1394/2002 zo dňa 26.06.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu o obec 
Drnava, zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, zmeny počtu prípojok a zmeny 
ponuky programových služieb účastníka konania:  
TERMOSAT, spol. s r.o.  
Ernesta Rótha 15  
048 01 Rožňava  
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/52 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/52/95 zo dňa 29.09.1995 v 
znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/52/RZL/463/2001 zo dňa 18.12.2001 
sa menia v časti 1., 2., 3., a 4. takto:  
1. Bod 1. sa dopĺňa o písmeno f), ktoré znie:  
"f. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. 450/2002-KE/77 zo dňa 27.05.2002  
- hlavná stanica - lokalita: obec Drnava, zdravotné zariadenie - garáž  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Bod 2. sa dopĺňa o text, ktorý znie:  
" obec Drnava"  
3. Bod 3. sa dopĺňa o text, ktorý znie:  
" Drnava 188  
Spolu 2265"  
4. Bod 4. sa dopĺňa o bod 4.6, ktorý znie:  
" 4.6 KDS Drnava  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, MTV 1, MTV 2, 
DUNA TV, JOJ, SAT 1, PRO 7, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko , Rádio Rock 
FM; Rádio Rebeka, Rádio Twist"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 



predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/2),3),5) 
Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc 
slovenských korún).  
 
K bodu 26)  
SK č. 267-LO/D-1120/2002 zo dňa 12.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/124 z dôvodu zmeny počtu prípojok a 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Ing. Marián Čech, Spišská Nová Ves  
Uznesenie č. 02-16/26.546: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona e. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon e. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona e. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní e. 267 - LO/D - 1120/2002 zo dňa 12.07.2002 posúdila oznámenie o 
zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny poetu prípojok a zmeny ponuky 
programových služieb úeastníka konania:  
Ing. Marián Čech  
Brezová 22/6  
052 21 Spišská Nová Ves  
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/124, ktorá v úplnom znení znie:  
3. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. 886/20001-KE/19 z 07.09.2001 vydanej TÚ SR:  
- hlavná stanica - lokalita: Dom smútku Medzev  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
4. Územný rozsah retransmisie:  
Medzev, Vyšný Medzev  
3. Počet prípojok: 506  
4. Ponuka programových služieb:  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 
MTV 1, ZDF, 3Sat, Duna TV, Kabel 1, ARD, Pro 7, SAT 1, RTL, RTL 2, Super 
RTL, VOX, VIVA  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio OKEY, Rádio Rebeca  
5. Právne skutočnosti:  
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka č.: 2127/V, zo 
dňa 15.03.2001.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3,4) 



Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc 
slovenských korún).  
 
K bodu 27)  
SK: 136-LO/D-1042/2002 zo dňa 14.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/68 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK:RÁDIO FORTE , spol. s r.o., Trnava  
Uznesenie č. 02-16/27.547: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
rozhodne vo veci správneho konania č. 136 -LO/D-1042/2002 účastníka konania 
RÁDIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, držiteľa licencie č. R/68, zobrala na vedomie 
informácie konateľa spoločnosti z ústneho pojendávania a vo veci rozhodne po 
doručení podkladov.  
Rada súčasne žiada Kanceláriu o prípravu návrhov na začatie správneho konania 
vo veci odňatia frekvencií, pridelených Rádiu Forte, na ktorých toto rádio nevysiela 
viac ako 30 dní.  
 
K bodu 28)  
SK: 264-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, programovej 
skladby, zmeny programových typov, zmeny podielu programov vo verejnom záujme a 
zmeny podielu preberaných programov od iného vysielateľa  
ÚK:FILJO, spol. s r.o., Košice  
Návrh uznesenia na realizáciu zmien nebol schválený. Ďalším postupom sa Rada bude 
zaoberať na svojom zasadnutí dňa 17.9.2002.  
 
K bodu 29)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 187 - PgO/O- 873/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 377/6-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 28.2.2002; oznámenie vysielateľa o vlastnom programe West extra 
dávka  
(dodržiavanie § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/29.549: 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 "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 187-PgO/O-
873/2002, spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  

porušil 
§ 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje obchádzanie zákazu vysielania 
reklamy na tabakové výrobky,  

tým, 



že v rámci svojej programovej služby dňa 10.2.2002 odvysielal reklamu (oznámenie 
vysielateľa o vlastnom programe) na program West extra dávka, ktorá obsahovala 
vizuálne zobrazenie výrazných znakov (názov West a "mirrorman") tabakového 
výrobku - cigariet značky West,  

za čo mu ukladá 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 500.000,- Sk, slovom 
päťstotisíc 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 30)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 185 - PgO/O-871/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 19.1.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/30.550: 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. 185 -PgO/O-871/2002 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 ( ďalej len " 
účastník konania" )  

porušil  
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  

tým, 
že nezabezpečil, aby sa v ním vysielanej programovej službe nevysielali programy, 
ktoré môžu narušiť psychický alebo morálny vývin maloletých, osobitne, ak 
obsahujú zobrazenia pornografického charakteru, a to tak, že dňa 19.1.2002 v rámci 
programu Láskanie odvysielal dva videoklipy, ktoré obsahovali explicitné zábery na 
ženské pohlavné orgány, resp. na reálnu stimuláciu vagíny vibrátorom ( 
masturbáciu ),  

za čo mu ukladá 
sankciu 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 31)  
Kontrolný monitoring  



Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 186 - PgO/O- 872/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 9.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/31.551: 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. 186 -PgO/O-872/2002 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 ( ďalej len " 
účastník konania" )  

porušil  
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  

tým, 
že nezabezpečil, aby sa v ním vysielanej programovej službe nevysielali programy, 
ktoré môžu narušiť psychický alebo morálny vývin maloletých, osobitne, ak 
obsahujú zobrazenia pornografického charakteru, a to tak, že dňa 9.2.2002 v rámci 
programu Láskanie odvysielal dva videoklipy prezentujúce lesbický sex, ktoré 
obsahovali explicitné zábery na ženské pohlavné orgány, zábery ich stimulácie, resp. 
zábery reálne vyzerajúceho sexu,  

za čo mu ukladá 
sankciu 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 32)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 245 - PgO/O- 1135/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 19 ods. 2, písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5., 27.5. a 4.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
Uznesenie č. 02-16/32.552: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
245-PgO/O-1135/2002 vedenom voči spoločnosti KID, a.s., Poprad nariaďuje nový 
termín ústneho pojednávania na deň 17.09.2002.  
 
K bodu 33)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 246 - PgO/O- 1136/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 



Markízatext  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5. a 10.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
Uznesenie č. 02-16/33.553: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
246-PgO/O-1136/2002 vedenom voči spoločnosti KID, a.s., Poprad nariaďuje nový 
termín ústneho pojednávania na deň 17.09.2002.  
 
K bodu 34)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 247 - PgO/O- 1137/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 13.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
Uznesenie č. 02-16/34.554: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
247-PgO/O-1137/2002 voči spoločnosti KID, a.s., Poprad nariaďuje nový termín 
ústneho pojednávania na deň 17.09.2002.  
 
K bodu 35)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 52/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV  
(monitorované dni: 21. a 25.6.2002)  
Vysielateľ: Perfects a.s. Dunajská streda, číslo licencie: T/90  
Uznesenie č. 02-16/35.555: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
Správy č. 52/2002/TV o monitorovaní vysielania stanice Mestská televízia DSTV z 
dní 21.6. a 25. 6.2002 na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 36)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 51/2002/Tv o monitorovaní terestriálneho vysielania Televízie Trenčín  
(monitorované dni: 13.6. a 14.6.2002)  
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/126  
Uznesenie č. 02-16/36.556: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
Správy č. 51/2002/TV o monitorovaní vysielania stanice Televízia Trenčín z dní 13. a 
14. 6. 2002 na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 37)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 50/02/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice JOJ  
(monitorované programy: U nás a Práve teraz v dňoch 1.-30.6.2002 )  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-16/37.557: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
Správy č. 50/2002/TV o plánovanom monitorovaní programov U NÁS a PRÁVE 



TERAZ vysielaných v lokálnych oknách zo stanice TV JOJ na svoje budúce 
zasadnutie.  
 
K bodu 38)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 42/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice JOJ  
(monitorovaný program: Peříčko zo dní 7., 14. a 28.6.2002 a 5. a 12.7.2002)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-16/38.558: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
Správy č. 42/2002/TV o monitorovaní programu PEŘÍČKO vysielanom na stanici 
TV JOJ na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 39)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 15/2002/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu - Rádio Regina, 
Bratislava  
(monitorované dni: 24.-25.5.2002)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/39.559: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 15/2002/Ro o monitorovaní 
vysielania Slovenského rozhlasu Rádio Regina Bratislava konštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní vysielateľa zo zákona Slovenského rozhlasu - Rádia 
Regina Bratislava z dní 24.5. a 25.5.2002 nebolo zistené porušenie príslušných 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.  
 
K bodu 40)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 56/02/Tv o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Noviny STV z dní 24.6.-7.7.2002)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/40.560: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 56/02/TV o monitorovaní 
Slovenskej televízie konštatovala, že v monitorovanom programe, Noviny STV, 
vysielateľa zo zákona, Slovenskej televízie z dní 24.6.2002-7.7.2002 nebolo zistené 
porušenie príslušných právnych predpisov.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi výsledok monitoringu.  
 
K bodu 41)  
Kontrolný monitoring  



Správa č. 18/02/Ro o monitorovaní Rádia Flash  
(monitorované dni: 10.6 a 13.6.2002)  
Vysielateľ: Flash Prešov, s.r.o., Prešov, číslo licencie: R/74  
Uznesenie č. 02-16/41.561: 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, po prerokovaní 
Správy č. 18/02/RO o monitorovaní vysielania rozhlasovej stanice Rádio Flash z dní 
10.6. a 13.6.2002 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 42)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 53/2002/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(monitorovaný program: Preteky F1 v dňoch 28.4., 12.5., 26.5.,9.6., 23.6., 7.7. a 
21.7.2002)  
Vysielateľ: Markíza Slovakia spol. s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/42.562: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
Správy č.53/2002/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza z dní 28.4., 12.5., 26.5., 
9.6., 23.6., 7.7., a 21.7.2002 - preteky F1 na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 43)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 59/2002/Tv o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie  
(monitorované dni: : 24., 26. a 28. 6. 2002)  
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov, číslo licencie: T/92  
Uznesenie č. 02-16/43.563: Rada pre vysielanie a retransmisiu odkladá prerokovanie 
Správy č. 59/2002/TV o monitorovaní terestriálneho vysielania stanice Púchovská 
televízia vysielateľa s licenciou č.T/92 na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 44)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 60/2002/Tv o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava  
(monitorované dni: : 24., 25. a 28. 6. 2002)  
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava, číslo licencie: T/78  
Uznesenie č. 02-16/44.564: 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, po prerokovaní 
Správy č. 60/2002/TV o monitorovaní vysielania mestskej televízie Trnava 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní v dňoch 24., 25. a 28. júna 2002 
vysielateľa s licenciou č.T/78 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 45)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 61/2002/Tv o monitorovaní programovej služby Infokanál Semerovskej 
televízie  
(monitorované dni: 6.7. a 20.7.2002)  



Vysielateľ: Imrich Hrabovský, Semerovo, číslo licencie: T/129  
Uznesenie č. 02-16/45.565: 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 po prerokovaní 
Správy č.61/02/TV o monitorovaní programovej sklužby INFOKANÁL 
SEMEROVSKEJ TELEVÍZIE konštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
vysielateľa s licenciou č. T/129 Imrich Hrabovský, Semerovo zo 6.7. a 20.7.2002 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 46)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 9/02/TV o monitorovaní vysielania o monitorovaní vysielania televíznej stanice 
Bytenerg Info  
monitorované dni: 7.5., 31.5. a 10.6.2002  
Vysielateľ: Bytenerg, s.r.o., Medzilaborce, číslo licencie: T/124  
Uznesenie č. 02-16/46.566: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy č. 59/02/TV začína správne konanie voči účastníkovi konania - 
Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce vo veci možného porušenia ustanovení § 36 ods. 
1 a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní programovej služby Bytenerg Info zo 
dní 7. a 31.5. a 10.6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi začiatok 
správneho konania vysielateľovi a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
 
K bodu 47)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 16/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM  
(monitorované dni: 31.5. a 2.6.2002)  
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37  
Uznesenie č. 02-16/47.567: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 
16/2002/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM, začína správne konanie voči 
spoločnosti Rádio Nitra, spol. s r.o., Nitra vo veci možného porušenia ustanovenia § 
32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  



 
K bodu 48)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 17/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM  
(monitorovaný program: K veciam verejným z dní 31.5., 28.6., 4.7. a 12.7.2002)  
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o., Nitra, číslo licencie: R/37  
Uznesenie č. 02-16/48.568: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 
17/2002/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM, začína správne konanie voči 
spoločnosti Rádio Nitra, spol. s r.o., Nitra vo veci možného porušenia ustanovení § 
16 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z.z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-16/48.569: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 
17/2002/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM, začína správne konanie voči 
spoločnosti Rádio Nitra, spol. s r.o., Nitra vo veci možného porušenia ustanovenia § 
32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
 
K bodu 49)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 44/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie monitorovaný 
program: Modelársky magazín z dní 8.6.2002 (STV1-premiéra) a 10.6.2002 (STV2-
repríza)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/49.570: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 44/2002/T o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 
televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 



účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-16/49.571: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 44/2002/T o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 
televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 50) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 62/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
monitorovaný program: detský Milionár zo dňa 31.5.2002  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/50.572: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 
62/02/TV o monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 51)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 463/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
monitorovaný deň: 13.8.2002, nepolitická kampaň Voľby 2002  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/51.573: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 
63/02/TV o monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení 
§ 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 52)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1416/46-2002 zo dňa 28.6.2002 sťažovateľ: právnická osoba (na vysielanie 
Televízie Prievidza )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Prievidza  
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43  
Uznesenie č. 02-16/52.574: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 zo dňa 28.6.2002 začína 
správne konanie voči účastníkovi konania - Video TV s.r.o., Prievidza vo veci 
možného porušenia ustanovení § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní 
programovej služby Televízie Prievidza zo dní 14., 17., 21. a 24.6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi začiatok 
správneho konania vysielateľovi a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-16/52.575: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 zo dňa 28.6.2002 začína 
správne konanie voči účastníkovi konania - Video TV s.r.o., Prievidza vo veci 
možného porušenia ustanovení § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému 
mohlo dôjsť vo vysielaní programu Videonoviny v dňoch 14., 17., 21. a 24.6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi začiatok 
správneho konania vysielateľovi a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-16/52.576: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 zo dňa 28.6.2002 začína 
správne konanie voči účastníkovi konania - Video TV s.r.o., Prievidza vo veci 
možného porušenia ustanovení § 34 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému 
mohlo dôjsť vo vysielaní videotextu Regionálne spektrum Televízie Prievidza v 



dňoch 14., 17. a 21.6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi začiatok 
správneho konania vysielateľovi a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-16/52.577: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 1416/46-2002 zo dňa 28.6.2002 začína 
správne konanie voči účastníkovi konania - Video TV s.r.o., Prievidza vo veci 
možného porušenia ustanovení § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému 
mohlo dôjsť vo vysielaní videotextu Regionálne spektrum Televízie Prievidza v 
dňoch 14., 17. a 21.6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods.4 a § 13 zákona č.308/2000 Z.z. oznámi začiatok 
správneho konania vysielateľovi a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
 
K bodu 53)  
Kontrolný monitoring  
Sťažnosť č. 1212/30-2002 zo dňa 5.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na program TV Markíza Na streche zo dňa 5.5.2002 a Televízne noviny zo dňa 
12.5.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1212/30-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/53.578: 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. 
1212/30 - 2002, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú 
v plnom rozsahu.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi a sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o šetrení 
sťažnosti č. 1212/30 - 2002.  
 
K bodu 54)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 51-2002 zo dňa 26.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na program Deka hity TV Markíza zo dňa 22.6.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 51-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  



Uznesenie č. 02-16/54.579: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o 
prešetrení anonymnej sťažnosti č. 51-2002, začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení 
§ 20 ods. 3 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 55)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1132/49-2002 zo dňa 15.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Rádiožurnál Slovenského rozhlasu zo dňa 10.7.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1132/49-2002 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského 
rozhlasu  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  
Uznesenie č. 02-16/55.580: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o 
prešetrení sťažnosti č. 1132/49-2002, začína správne konanie voči Slovenskému 
rozhlasu vo veci možného porušenia ustanovení § 16 písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 
Z.z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 56)  
Kontrolný monitoring  
Sťažnosť č. 1373/44-2002 zo dňa 24.6.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na program TV Markíza Doma s Markízou zo dňa 13.6.2002 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/44-2002 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-16/56.581: 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. 
1373/44 - 2002, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi a sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o šetrení 
sťažnosti č. 1373/44 - 2002.  
 
K bodu 57)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 55/2002/Tv o monitorovaní programovej služby Infokanál Vares  
(monitorované dni: 6.6.2002)  
Vysielateľ: Vares, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/96  
Uznesenie č. 02-16/57.582: 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 po prerokovaní 
Správy č.55/TV/2002 o monitorovaní televízneho vysielania INFOKANÁL VARES 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s licenciou č. T/96 VARES 
s.r.o., Banská Bystrica nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 58)  
Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej 
kampane pred voľbami do NR SR (monitorované obdobie: 21.8.-25.8.2002). Rada 
obdržala dve sťažnosti na vysielanie počas volebnej kampane od politických strán - na 
difirencovaný prístup k plateniu volebných spotov v STV a na vysielanie TV Markíza - 
spravodajského programu dňa 24.8.2002.  
Uznesenie č. 02-16/58.583: Rada sa oboznámila s výsledkami monitoringu 
televíznych a rozhlasových staníc za obdobie od 21.8.do 25.8.2002 a s došlými 
sťažnosťami. Kancelária Rady zabezpečí oboznámenie účastníka konania Rádio 
Nitra s.r.o. Nitra rozšírením predmetu SK začatého v bode 48) programu 
zasadnutia Rady o vysielanie programov K veciam verejným zo dňa 23.08.2002 a 
Komentár týždňa z 23.08.2002. Kancelária Rady súčasne upovedemí sťažovateľov o 
postupe pri šetrení ich sťažností a požiada vysielateľov o korektné zverejňovanie 
výsledkov predvolebných prieskumov preferencií politických strán a hnutí (v plnom 
rozsahu).  
 
Uznesenie č. 02-16/58.584: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 1 o monitorovaní vysielania 
TA-3 v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR (monitorované obdobie 
21.8.-25.8.2002) začína správne konanie voči spoločnosti C.E.N., s.r.o., Bratislava z 
dôvodu možného porušenia § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-16/58.585: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 



vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 1 o monitorovaní vysielania 
TV Markíza v období volebnej kampane pred voľbami do NR SR (monitorované 
obdobie 21.8.-25.8.2002) začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 10 a § 16 
písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 59)  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 
písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2. štvrťrok 2002.  
Uznesenie č. 02-16/59.586: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2002.  
 
K bodu 60)  
Návrh Pracovného poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
Uznesenie č. 02-16/60.587: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
prerokuje návrh Pracovného poriadku Kancelárie Rady na svojom budúcom 
zasadnutí dňa 17.09.2002  
 
K bodu 61)  
Návrh Programu spolupráce (ATCM) v programoch Rady Európy na rok 2003  
Uznesenie č. 02-16/61.588: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s 
navrhovanými aktivitami v rámci programu ATCM (pomoc a technická spolupráca 
v oblasti médií Rady Európy) a súhlasí s nimi, pokiaľ ide o body 1 až 3. Poveruje 
Kanceláriu Rady, aby v uvedenom zmysle písomne informovala MK SR - odbor 
európskej integrácie.  
Ponúknutú možnosť legislatívnej expertízy - uvedenú pod bodom 4 - a perspektívu 
potrebu takejto expertízy Rada odporúča zvážiť v rámci činnosti Skupiny pre 
digitálne vysielanie, osobitne sekcie pre právo, ekonomiku a informácie.  
 
K bodu 62)  
Návrh na ZSC  
14. Európske filmové a televízne fórum, Barcelona 10.-12.10.2002  
Uznesenie č. 02-16/62.589: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí so ZPC 
Ing.Jarmily Grujbárovej, riaditeľky Kancelárie Rady na 14. Európske televízne a 
filmové fórum, ktoré sa uskutoční v dňoch 10.-12. októbra 2002 v Barcelone.  
Kancelária Rady sa poveruje organizačne a finančne zabezpečiť túto ZPC v termíne 
do 7.10.2002.  
 
K bodu 63)  



Návrh na ZSC  
Účasť na medzinárodnom seminári (EIM Düsseldorf), Budapešť, 06.09.2002  
Uznesenie č. 02-16/63.590: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí so ZPC - 
predbežne pracovníkov Kancelárie Rady PhDr.Eleonory Bobákovej a 
Mgr.Radoslava Kutaša - s cieľom účasti na odbornom seminári, ktorý organizuje 
Maďarská rada pre vysielanie a ktorý sa uskutoční v Budapešti dňa 6. septembra 
2002. V prípade záujmu členov Rady o účasť na seminári, o ktorom ich bude 
maďarská rada informovať v najbližších dňoch, sa jednodňová ZPC môže 
uskutočniť s dopravou služobným vozidlom.  
Kancelária Rady zabezpečí ZPC organizačne a finančne v uvedenom rozsahu - t.j. 
podľa počtu účastníkov.  
 
K bodu 64)  
Návrh na realizáciu prieskumného monitoringu STV 1, TV Markíza, TV JOJ z hľadiska 
uplatňovania JSO  
Uznesenie č. 02-16/64.591: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s 
návrhom na realizáciu druhého prieskumného monitoringu, zameraného na 
uplatňovanie JSO vo vysielaní STV,TV Markíza a TV JOJ a súhlasí s predloženým 
návrhom. Kancelária Rady vyžiada od uvedených vysielateľov záznamy vysielania z 
uvedených dní.  
 
K bodu 65)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.07.2002  
Uznesenie č. 02-16/65.592: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.07.2002.  
 
K bodu 66)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.65/02/TV o monitorovaní TV Markíza (neodvysielanie oznamu)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  
Uznesenie č.02-16/66.593: 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 v znení 
neskorších predpisov, po prerokovaní Správy č.65/02/TV o monitorovaní TV 
Markíza, v súlade s §18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní začína správne 
konanie voči vysielateľovi s licenciou T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, 
s.r.o., Blatné vo veci možného opakovaného porušenia § 16 písm.h) zákona 
č.308/2000 Z.z.  
 
K bodu 67) Rôzne  
c) Určenie platových podmienok riaditeľky Kancelárie Rady  
Uznesenie č.02-16/67.594: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") v 
súlade s § 7 ods.3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č.1114 zo dňa 4.5.2001 určuje platové podmienky 
riaditeľky Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu - alternatívy 2a s 



účinnosťou od 1.8.2002. Predseda Rady zabezpečí vystavenie rozhodnutia o plate 
pre riaditeľku Kancelárie Rady.  
d) Výplata riadnych odmien členov Rady za mesiac júl 2002  
Uznesenie č.02-16/67.595: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad o účasti členov rady na zasadnutiach v mesiaci júl 2002 a v zmysle čl.8 bod 
7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č.1114 rozhodla o 
vyplatení odmeny za mesiac júl v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
PhDr. Peter Kováč  
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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