
Zápisnica č. 23/2002 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
v dňoch 04.11.2002 o 8,30 hod. v zasadačke Domu novinárov na Župnom nám. 7 a 

05.11.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu  
 
 
Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Anton Kubisch 
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Žiadateľ: Markíza - Slovakia, spol. s r.o., Blatné  

SK: č. 326-LO/O-T02/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 41. kanálu 
Gelnica  
SK: č. 328-LO/O-T04/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 51. kanálu 
Mýto pod Ďumbierom  
SK: č. 329-LO/O-T05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 40. kanálu 
Nižná Slaná  
SK: č. 331-LO/O-T07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 49. kanálu 
Prešov  
ÚP: 9,00 hod.  

3. Žiadateľ: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
SK: č. 325-LO/O-T01/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 37. kanálu 
Detva  
SK: č. 335-LO/O-T011/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 
Poprad  
ÚP: 9,15 hod.  

4. Žiadateľ: Novocentrum a. s., Nové Zámky  
SK: č. 330-LO/O-T06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 52. kanálu 
Nové Zámky  
ÚP: 9,30 hod.  

5. Žiadateľ: RIS s. r. o.Senica  
SK: č. 333-LO/O-T09/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 48. kanálu 
Senica  
ÚP: 9,45 hod.  

6. Žiadateľ: BIC s. r. o. Spišská Nová Ves  
SK: č. 334-LO/O-T10/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 26. kanálu 
Spišská Nová Ves  
ÚP: 10,00 hod.  

7. Žiadateľ: Sydes print, .s r.o., Svit  
SK: č. 335-LO/O-T11/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia 50. kanálu 



Poprad  
ÚP: 10,15 hod.  

8. Žiadateľ: LV-REALITY, s.r.o., Levice  
SK: č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Banská Bystrica  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
ÚP: 10,45 hod.  

9. Žiadateľ: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
SK: č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Banská Bystrica  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 92,6 
MHz Zvolen  
ÚP: 11,15 hod.  

10. Žiadateľ: Antre public, s.r.o., Banská Bystrica  
SK: č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Banská Bystrica  
SK: č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 92,6 
MHz Zvolen  
ÚP: 11,45 hod.  

11. Žiadateľ: Bohumír Harvan, Nitra  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 345-LO/O-R10/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 
102,8 MHz Nové Zámky  
ÚP: 13,40 hod.  

12. Žiadateľ: EROL spol. s r.o., Trnava  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 14,10 hod.  

13. Žiadateľ: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  
SK: č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Banská Bystrica  
SK: č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 92,6 



MHz Zvolen  
ÚP: 14,40 hod.  

14. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  
SK: č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Banská Bystrica  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 92,6 
MHz Zvolen  
SK: č. 345-LO/O-R10/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 
102,8 MHz Nové Zámky  
ÚP: 15,10 hod.  

15. Žiadateľ: D.EXPRES a.s., Bratislava  
SK: č. 336-LO/O-R01/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 89,7 
MHz Nitra  
SK: č. 337-LO/O-R02/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 
107,5 MHz Prievidza  
SK: č. 338-LO/O-R03/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Svit  
SK: č. 339-LO/O-R04/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 89,0 
MHz Zvolen  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 15,30 hod.  

16. Žiadateľ: Spinoza s.r.o., Partizánske  
SK: č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 99,5 
MHz Banská Bystrica  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 346-LO/O-R11/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 
104,5 MHz Prievidza  
ÚP: 15,50 hod.  

17. Žiadateľ: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 



MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 16,10 hod.  

18. Žiadateľ: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
SK: č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 97,2 
MHz Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 16,30 hod.  

19. Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 16,50 hod.  

20. Žiadateľ: TWIST a.s., Bratislava  
SK: č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 88,0 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
SK: č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 90,8 
MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 17,10 hod.  

21. WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  
SK: č. 347-LO/O-R12/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci pridelenia frekvencie 
102,8 MHz Žilina  
ÚP: 17,30 hod.  

22. SK č. 325-LO/O-T01/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 37. kanálu Detva  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

23. SK č. 326-LO/O-T02/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 41. kanálu Gelnica  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  

24. SK č. 328-LO/O-T04/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 51. kanálu Mýto pod Ďumbierom  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  

25. SK č. 329-LO/O-T05/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 40. kanálu Nižná Slaná  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  

26. SK č. 330-LO/O-T06/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 52. kanálu Nové Zámky  
ÚK: Novocentrum a. s., Nové Zámky  

27. SK č. 331-LO/O-T07/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 49. kanálu Prešov  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  

28. SK č. 333-LO/O-T09/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 48. kanálu Senica  
ÚK: RIS s. r. o., Senica  



29. SK č. 334-LO/O-T10/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 268. kanálu Spišská Nová Ves  
ÚK: BIC s. r. o. Spišská Nová Ves  

30. SK č. 335-LO/O-T11/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Spišská Poprad  
ÚK: Sydes print, .s r.o., Svit  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  

31. SK č. 336-LO/O-R01/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 89,7 MHz Nitra  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

32. SK č. 337-LO/O-R02/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 107,5 MHz Prievidza  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

33. SK č. 338-LO/O-R03/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 99,5 MHz Svit  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

34. SK č. 339-LO/O-R04/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 89,0 MHz Zvolen  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

35. SK č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 99,5 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: Antre public, s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: LV-REALITY, s.r.o., Levice  

36. SK č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
ÚK: LV-REALITY, s.r.o., Levice  

37. SK č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  
ÚK: TWIST a.s., Bratislava  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  



38. SK č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  
ÚK: TWIST a.s., Bratislava  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: EROL spol. s r.o., Trnava  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  

39. SK č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 92,6 MHz Zvolen  
ÚK: Antre public, s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  

40. SK č. 345-LO/O-R10/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Nové Zámky  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  

41. SK č. 346-LO/O-R11/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Prievdza  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  

42. SK č. 347-LO/O-R12/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Žilina  
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  

43. SK č.357-LO/O-1769/2002 zo dňa 22.10.2002  
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Milan Janovec, obchodné meno: Milan Janovec - RTV, Slovenská Ľupča  
ÚP: 9,30 hod.  

44. SK č. 318-LO/D - 1685/2002 zo dňa 01.10.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS (Banská 
Bystrica, Zvolen, Sliač)  
ÚK: RTV, spol. s r.o. Banská Bystrica  

45. SK č. 324-LO/D-1745/2002 zo dňa 11.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/150 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: CARISMA, s.r.o., Dvory nad Žitavou  

46. SK č. 356-LO/D-1783/2002 zo dňa 17.10.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/76 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  

47. SK č. 322-LO/D-1740/2002 zo dňa 10.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/211 z dôvodu zmeny právnych 



skutočností a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: MBP, a.s., Vranov nad Topľou  

48. SK č. 353-LO/O-1761/2002 zo dňa 22.10.2002  
vo veci zmeny možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. - 
návrh na zastavenie konania  
ÚK: Obec Kalša  

49. SK č. 360-LO/D-1784/2002 zo dňa 17.10.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/150 z dôvodu zmeny názvu programovej služby  
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava  

50. SK č. 359-LO/D-1757/2002 zo dňa 14.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/131 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Fiľakovo  

51. SK č. 269-LO/D-1052/2002 zo dňa 03.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb, návrh na zamietnutie časti žiadosti  
ÚK: TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom  

52. SK č. 205-LO/D-1222/2002 zo dňa 05.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností, zmeny územného rozsahu - návrh na zamietnutie časti žiadosti  
ÚK: Július Pereszlényi, Obchodné meno: Július Pereszlényi- SERVIS TV - 
Video, Štúrovo  

53. Kontrolný monitoring  
Správa č. 70/2002/TV o monitorovaní programu Slovenskej televízie  
(monitorované dni: 18.10. 2002)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

54. Rôzne  

K bodu 22)  
SK č. 325-LO/O-T01/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 37. kanálu Detva  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č. 02-23/22.728: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 325-LO/O-T01/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 



Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  
prideľuje frekvenciu 37. kanál, kóta Detva  

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a mení licenciu na televízne vysielanie č. T/39 
nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie e. T/39/95 zo doa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopaoa elánok I. a elánok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"37. kanál, kóta Detva"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 37 Detva, offset 0  
Frekvenčný list: 5338/OSF-02  
Maximálne vyžiarený výkon: 10 dbW  
Polarizácia: horizontálna  
Lokalita: Detva  
Súradnice: 19 E 24 38, 48 N 32 31 (WGS-84)  
Nadmorská výška: 383 m n. m  
Výška stredu antény nad terénom: 42 m  
Druh, spôsob a čas vysielania: 6M25C3F-/750KF8EHN  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk 
(slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 23) 
SK č. 326-LO/O-T02/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 41. kanálu Gelnica  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č. 02-23/23.729: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v správnom konaní č. 326-LO/O-T02/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
č. T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 41. kanál - kóta Gelnica  



držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V roozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  
"41. kanál Gelnica"  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 41  
Lokalita: Gelnica  
Súradnice:  
Frekvenčný list:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk 
(slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 24)  
SK č. 328-LO/O-T04/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 51. kanálu Mýto pod Ďumbierom  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č. 02-23/24.730: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v správnom konaní č. 328-LO/O-T04/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
č. T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu - 51. kanál, kóta Mýto pod Ďumbierom  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  



"51. kanál, kóta Mýto pod Ďumbierom "  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 51  
Lokalita: Mýto pod Ďumbierom  
Súradnice:  
Frekvenčný list:  
Maximálne vyžiarený výkon:  
Polarizácia:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk 
(slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 25) 
SK č. 329-LO/O-T05/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 40. kanálu Nižná Slaná  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č. 02-23/25.731: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v správnom konaní č. 329-LO/O-T05/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
č. T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 40. kanál, kóta Nižná Slaná  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  
"40. kanál Nižná Slaná "  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 40  
Lokalita: Nižná Slaná  
Súradnice:  



Frekvenčný list:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk 
(slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 26) 
SK č. 330-LO/O-T06/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 52. kanálu Nové Zámky  
ÚK: Novocentrum a. s., Nové Zámky  
Uznesenie č. 02-23/26.732: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v správnom konaní č. 330-LO/O-T06/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
č. T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
Novocentrum Nové Zámky a. s.  
Kasárenská 3  
940 00 Nové Zámky  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 52. kanál - kóta Nové Zámky  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/116 spoločnosti Novocentrum Nové 
Zámky a. s., Nové Zámky a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu na televízne vysielanie č. T/116 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/116/99 zo dňa 05.10.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa bode 7 mení a znie:  
"7. Spôsob vysielania:  
a/ terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom frekvencie:  
52. kanál, kóta Nové Zámky  
b/ prostredníctvom KDS v meste Nové Zámky"  
2/ Čl. IV sa dopĺňa o bod 2, ktorý znie:  
"2/ Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je aj frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: 52  
Lokalita: Nové Zámky  



Súradnice:  
Frekvenčný list:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 15.000,- Sk 
(slovom päťnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 27) 
SK č. 331-LO/O-T07/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 49. kanálu Prešov  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č. 02-23/27.733: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v správnom konaní č. 331-LO/O-T07/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
č. T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 49. kanál - Prešov  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  
"49. kanál Prešov"  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 49  
Lokalita: Prešov  
Súradnice:  
Frekvenčný list:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk 



(slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 28) 
SK č. 333-LO/O-T09/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 48. kanálu Senica  
ÚK: RIS s. r. o., Senica  
Uznesenie č. 02-23/28.734: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť 
o pridelenie frekvencie na kanáli K 48 Senica na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby v správnom konaní č. 333-LO/O-TO9/2002 začatom dňa 
30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania účastníka konania  
Videoštúdio RIS, spol. s r. o.  
Nám. Oslobodenia 11  
905 01 Senica  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

prideľuje frekvenciu 48. kanál Senica  
držiteľovi licencie na lokálne vysielanie televíznej programovej služby č. T/33 - 
spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r. o., Senica a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu na lokálne vysielanie televíznej programovej služby č. T/33 zo dňa 
12.04.1995 v znení neskorších zmien nasledovne:  
1. Časť I. bod 4. Územný rozsah vysielania sa mení a znie:  
"a) v KDS v mestách Brezová pod Bradlom, Skalica, Stará Turá, Senica, Myjava  
b) daný dosahom terestriálneho vysielača na televíznom kanáli 48, Senica ."  
2. Časť IV. sa dopĺňa o bod 4., ktorý znie:  
"Súčasťou tohto rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom 
SR č. j. ... zo dňa ..., ktorým sa stanovujú technické parametre pre vysielanie 
televíznej programovej služby spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r. o., Senica 
nasledovne:  
Televízny kanál: 48. Senica  
Maximálne vyžiarený výkon: ...  
Obmedzenie: ...  
Polarizácia: ...  
Lokalita názov: Senica  
Súradnice: ...  
Nadm. výška: ...  
Výška stredu antény nad terénom: ...  
Druh, spôsob a čas vysielania: ...  



Frekvencia sa prideľuje na dobu do: ..."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona 
č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 písm. f) je 
=15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 29)  
SK č. 334-LO/O-T10/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 26. kanálu Spišská Nová Ves  
ÚK: BIC s. r. o. Spišská Nová Ves  
Uznesenie č. 02-23/29.735: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v správnom konaní č. 334-LO/O-T10/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie 
č. T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  
Zimná 72  
052 01 Spišská Nová Ves  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 26. kanál, kóta Spišská Nová Ves  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/138 spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, 
s. r. o., Spišská Nová Ves a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  
licenciu na televízne vysielanie č. T/138 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/138/2001 zo dňa 09.10.2001 sa mení a dopĺňa 
takto:  
1/ V Čl. I sa bod 5 mení a znie:  
"5. Spôsob vysielania:  
a/ terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom frekvencie:  
26. kanál, kóta Spišská Nová Ves  
b/ prostredníctvom KDS v meste Spišská Nová Ves"  
2/ V Čl. IV sa bod 1 a 2 menia a znejú:  
"1/ Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je aj frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: 26  
Lokalita: Spišská Nová Ves  
Súradnice:  
Frekvenčný list:  



Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005  
2/ Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Spišská Nová 
Ves."  
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) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 15.000,- Sk 
(slovom päťnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 30)  
SK č. 335-LO/O-T11/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci pridelenia 50. kanálu Poprad  
ÚK: Sydes print, .s r.o., Svit  
ÚK: MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
Uznesenie č. 02-23/30.736: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 335-LO/O-T11/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o zmenu licencie 
na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. SYDES - print, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit  
Jesenského 12  
059 21 Svit  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu Poprad kanál 50  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::  
"50. kanál, kóta Poprad"  
2. V Čl. IV sa na koniec dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál: 50 Poprad  
Frekvenčný list:  
Maximálne vyžiarený výkon:  
Polarizácia: horizontálna  



Lokalita:  
Súradnice:  
Nadmorská výška:  
Výška stredu antény nad terénom:  
Druh, spôsob a čas vysielania:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  

II. zamieta  
žiadosť účastníka konania SYDES - print, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil 
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že 
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
 
K bodu 31) 
SK č. 336-LO/O-R01/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 89,7 MHz Nitra  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/31.737: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 336-LO/O-R01/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 89,7 MHz Nitra  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: V rozhodnutí o udelení licencie 
č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa 
mení a dopĺňa takto:  



1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"89,7 MHz Nitra"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 89,7 MHz  
Lokalita: Nitra - mesto  
Súradnice: 18 E 04 09 / 48 N 18 08 (WGS 84)  
Č.j.: 8313/10/2002"  
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. III. písmena e) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 32) 
SK č. 337-LO/O-R02/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 107,5 MHz Prievidza  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/32.738: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 337-LO/O-R02/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 107,5 MHz Prievidza  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"107,5 MHz Prievidza"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 107,5 MHz  
Lokalita: Prievidza - Markušová  
Súradnice: 18 E 40 02 / 48 N 44 38 (WGS 84)  
Č.j.: 8315/10/2002"  



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. III. písmena e) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 33) 
SK č. 338-LO/O-R03/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 99,5 MHz Svit  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/33.739: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 338-LO/O-R03/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 99,5 MHz Svit  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"99,5 MHz Svit"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 99,5 MHz  
Lokalita: Svit - Bôrik  
Súradnice: 20 E 09 28 / 49 N 03 45 (WGS 84)  
Č.j.: 8314/10/2002"  
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. III. písmena e) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 34) 



SK č. 339-LO/O-R04/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 89,0 MHz Zvolen  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
ÚK súčasne prehlásil, že v prípade pridelania frekvencie 89,0 MHz Zvolen sa vzdáva 
frekvencie 101,1 MHz Zvolen ku 30.dňu po sprevádzkovaní frekvencie 89,0 MHz Zvolen 
a požiadal Radu o začatie správneho konania vo veci zmeny licencie na rozhlasové 
vysielanie č.R/66 z dôvodu odňatia frekvencie 101,1 MHz.Zvolen.  
Uznesenie č. 02-23/34.740: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 339-LO/O-R04/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:  
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 89,0 MHz Zvolen  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"89,0 MHz Zvolen"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 89,0 MHz  
Lokalita: Zvolen - Malá Stráž  
Súradnice: 19 E 05 27 / 48 N 35 29 (WGS 84)  
Č.j.: 8316/10/2002"  
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. III. písmena e) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 35) 
SK č. 340-LO/O-R05/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 99,5 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  



ÚK: Antre public, s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: LV-REALITY, s.r.o., Levice  
Uznesenie č. 02-23/35.741: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 340-LO/O-R05/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. SPINOZA, s.r.o.  
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske  
2. A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
3. LV REALITY, s.r.o.,  
Ludanská 7  
934 01 Levice  
4. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
5. DM - media, spol. s.r.o.  
Ventúrska 4,  
811 01 Bratislava  
6. Ante public. s.r.o.,  
Bakossova 8  
974 01 Banská Bystrica  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

1. udeľuje 
spoločnosti LV REALITY, s r. o., Ludanská 7, 934 01 Levice  

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

I.  
1. Názov programovej služby: LOVE FM  
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie  



5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 99,50 MHz Banská Bystrica  

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 v 
Nitre zo dňa 17.10.2002, vložka č. 12132/N  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre zo dňa 17.10.2002, 
vložka č. 12132/N  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby 
platnej v deň výberového konania (4.11.2002):  
a/ Charakteristika vysielania: hudobné  
b/ Programové typy:  
1.1 Spravodajstvo: min. 2,15%  
1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0%  
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0,70%  
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1.3.1 Programy pre deti: 0%  
1.3.2 Náboženské programy: 0%  
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0%  
1.3.4 Zábavné (a hud.-zábavné) programy: min. 8,33%  
1.3.5 Hudobné programy: min. 29,10%  
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z 
celkového vysielacieho času: 0%  
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 2,85%  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
b/ CD-R vo formáte MPEG-3 alebo  
c/ v prípade iného formátu je vysielateľ povinný zabezpečiť prehratie záznamu  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR:  
Frekvencia: 99,50 MHz  
Lokalita: Banská Bystrica  
Max. vyžiarený výkon: 200 W  
Súradnice: ...  
č.j.: ...  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) nie  



Typ programu PTY (D) pop  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete -  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) nie  
Prepínač hudba/reč M/S (D) nie  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) nie  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) -  
Meno programového okruhu PS -  
Číslo programu PIN (D) -.  

2. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločností SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Slovenský 
rozhlas, Bratislava, Ante public, s.r.o., Bánovce nad Bebravou,  

3. zastavuje 
podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti AWG, s.r.o., 
Žilina a DM - media , spol. s r.o., Bratislava z dôvodu, že títo žiadatelia zobrali svoju 
žiadosť späť.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil 
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že 
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena ad) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 70.000,- Sk (slovom sedemdesiattisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 36) 
SK č. 341-LO/O-R06/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
ÚK: LV-REALITY, s.r.o., Levice  
Uznesenie č. 02-23/36.742: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 341-LO/O-R06/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie / 
zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 



základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. SPINOZA, s.r.o.  
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske  
2. A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
3. Rádio LUMEN, spol. s r.o.  
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica  
4. LV - REALITY, s.r.o.  
Ludanská 7  
934 01 Levice  
5. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
6. Ing. Bohumír Harvan  
Petzwalova 36  
949 11 Nitra  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 97,2 MHz Bratislava  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. 
s r.o., Banská Bystrica, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: Rozhodnutie o udelení licencie 
č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa 
mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I v bode 6 sa na koniec dopĺňa tento text:  
"97,2 MHz Bratislava"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 97,2 MHz  
Lokalita: Bratislava  
Súradnice: 17 E 06 39 / 48 N 06 40 (WGS 84)  
Č.j.: ......"  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločnosti A.W.G., spol. s r.o., spoločnosti LV - 
REALITY, s.r.o., Slovenského rozhlasu Bratislava, Ing. Bohumíra Harvana,  

III. zastavuje 
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti SPINOZA, 
s.r.o., z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju žiadosť späť.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu.  



Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. I. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 37) 
SK č. 342-LO/O-R07/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  
ÚK: TWIST a.s., Bratislava  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
Uznesenie č. 02-23/37.743: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 342-LO/O-R07/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. SPINOZA, s.r.o.  
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske  
2. A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
3. Rádio TWIST, a. s.  
Šalviová 1  
821 01 Bratislava 2  
4. RADIO, a. s.  
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
5. Rádio LUMEN, spol. s r.o.  
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica  
6. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
7. D. EXPRES, a. s.  
Lamačská cesta 3  



841 01 Bratislava  
8. Ragtime s. r. o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  
9. Bohumír Harvan  
Petzwalova 36  
949 11 Nitra  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

I. udeľuje 
spoločnosti A. W. G. spol. s r. o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina  

licenciu č. R/81  
na regionálne rozhlasové vysielanie za týchto podmienok:  

I.  
1. Názov programovej služby: NAJ rádio  
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Žilina zo dňa 09.10.2002, vložka č. 12916/L  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 09.10.2002, 
vložka č. 12916/L  

III. 
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej 
skladby:  
Spravodajstvo: min. 3 %  
Publicistika: 1 %  
1. Politická publicistika: 0 %  
2. Ostatná publicistika: min. 1 %  
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou  
1. Detské programy: min. 1 %  
2. Náboženské programy: 0 %  
3. Literárno-dramatické programy: 0 %  
4. Zábavné programy: min. 3 %  
5. Hudobné programy: min. 10 %  
2. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za týždeň určený z 



celkového vysielacieho času: 5 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: min 2 %  

IV. 
1.Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
b/ CD-R vo formáte MPEG-3 alebo  
c/ v prípade iného formátu je vysielateľ povinný zabezpečiť prehratie záznamu  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR:  
Frekvencia: 88,0 MHz  
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom  
Max. vyžiarený výkon: 10 kW  
Súradnice: ...  
Frekvenčný list: č. j.:  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) áno  
Typ programu PTY (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Meno programového okruhu PS NAJ  
Číslo programu PIN (D) áno  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločností SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Rádio 
TWIST, a. s. Bratislava, RADIO, a. s., Bratislava, Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Banská Bystrica, Slovenský rozhlas, Bratislava, D. EXPRES, a. s., Bratislava, 
Ragtime s. r. o., Bratislava a účastníka konania - Ing. Bohumíra Harvana, Nitra.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil 
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že 
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena ad) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 500.000,- Sk (slovom päťstotisíc slovenských 



korún).  
 
K bodu 38) 
SK č. 343-LO/O-R08/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava  
ÚK: TWIST a.s., Bratislava  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: EROL spol. s r.o., Trnava  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
Uznesenie č. 02-23/38.744: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 343-LO/O-R08/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. SPINOZA, s.r.o.  
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske  
2. A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
3. Rádio TWIST, a. s.  
Šalviová 1  
821 01 Bratislava 2  
4. RADIO, a. s.  
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
5. EROL, spol. s r. o.  
ul. Spartakovská 43  
917 01 Trnava  
6. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
7. D. EXPRES, a. s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
8. Ragtime s. r. o.  
Leškova 5  
811 04 Bratislava  



9. Bohumír Harvan  
Petzwalova 36  
949 11 Nitra  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu - 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 spoločnosti A. W. G. spol. s r.o., 
Žilina a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/81 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 05.11.2002 sa mení a dopĺňa 
takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"90,8 MHz - Nové Mesto nad Váhom"  
2/ V Čl. IV v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 90,8 MHz  
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom  
Maximálne vyžiarený výkon: 10 kW  
Súradnice:  
Frekvenčný list: č.j. ................."  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločností SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Rádio 
TWIST, a. s. Bratislava, RADIO, a. s., Bratislava, Slovenský rozhlas, Bratislava, D. 
EXPRES, a. s., Bratislava, Ragtime s. r. o., Bratislava, EROL, spol. s r.o., Trnava a 
účastníka konania - Bohumíra Harvana, Nitra.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil 
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že 
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 39) 
SK č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 92,6 MHz Zvolen  
ÚK: Antre public, s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
ÚK: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  



ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Žilina  
Uznesenie č. 02-23/39.745: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 344-LO/O-R09/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie / 
zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania týchto účastníka konania:  
1) A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
2) ANTRE PUBLIC s.r.o.  
Bakossova 8  
974 01 Banská Bystrica  
3) DM-media, spol. s r.o.  
Ventúrska 4  
811 01 Bratislava  
4) Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie: Rada podľa § 48 ods.7 a 
§ 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. udeľuje 
spoločnosti ANTRE PUBLIC s.r.o., Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica  

licenciu č. R/82  
na lokálne rozhlasové vysielanie za týchto podmienok:  

I. 
1.Názov programovej služby: Rádio SEN  
2.Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3.Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 92,6 MHz Zvolen  

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 16.10.2002, vložka č. 5856/S  
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 
16.10.2002, vložka č. 5856/S  

III. 



1.Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby:  
Spravodajstvo: min. 3 %  
Publicistika: 0 %  
1. Politická publicistika: min. 0 %  
2. Ostatná publicistika: min. 0 %  
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1..Detské programy: min. 0 %  
2.Náboženské programy: min. 0 %  
3. Literárno-dramatické programy: min. 0 %  
4.Zábavné programy: min. 0 %  
5.Hudobné programy: min. 30 %  
2. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za týždeň určený z 
celkového vysielacieho času: min. 3 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %  

IV. 
1.Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a)videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni  
b)CD-R vo formáte MPEG-3  
c)V prípade iného formátu je vysielateľ povinný zabezpečiť prehranie záznamu  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR:  
Frekvencia: 92,6 MHz Zvolen  
Lokalita: Zvolen  
Max. vyžiarený výkon: 0,1 kW  
Súradnice: ...  
č.j.: ... zo dňa ....  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) nie  
Typ programu PTY (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Meno programového okruhu PS SEN  
Číslo programu PIN (D) áno."  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania Slovenského rozhlasu, Bratislava  

III. zastavuje 



podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti A.W.G., spol. s 
r.o., spoločnosti DM-media, spol. s r.o. z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju 
žiadosť späť.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. I. písmena ad) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 70.000,- Sk (slovom sedemdesiattisíc slovenských korún)  
 
K bodu 40) 
SK č. 345-LO/O-R10/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Nové Zámky  
ÚK: Bohumír Harvan, Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/40.746: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 345-
LO/O-RO10/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. 
posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 102,8 MHz Nové Zámky doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkov konania:  
Slovenský rozhlas  
Mýtna ulica č. 1  
812 90 Bratislava  
a  
Ing. Bohumír HARVAN  
Petzwalova 36  
949 11 Nitra  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
1. Rada podľa § 48 ods. 7 a § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti 
účastníka konania  

prideľuje 
frekvenciu 102,8 MHz v Nových Zámkoch Slovenskému rozhlasu, Bratislava.  
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového 
okruhu S 5 - Rádio Patria.  
Súčasťou tohto rozhodnutia je aj frekvenčný list č. 9459/10/2001 zo dňa 09.11.2001 
vydaný Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.  
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 oznámi Rade.  
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh 
stanovených týmto zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na 
využitie inej osobe.  
2. Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

zamieta 
žiadosť Ing. Bohumíra HARVANA, Petzwalova 36, 949 11 Nitra.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil 
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že 
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené."  
 
K bodu 41) 
SK č. 346-LO/O-R11/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Prievdza  
ÚK: Spinoza s.r.o., Partizánske  
Uznesenie č. 02-23/41.747: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 346-LO/O-R11/2002 začatom 
dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
SPINOZA, s.r.o.  
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 104,5 MHz Prievidza  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62, spoločnosti SPINOZA, s.r.o., 
Partizánske, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 15.05.1998 sa menia a v 
úplnom znení znejú takto:  

" I. 
1.Názov programovej služby: Rádio HIT FM 96,4  
2.Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 4 roky, predĺžená o 
8 rokov, licencia zaniká dňom 24.06.2006  



3.Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie:  
96,4 MHz Partizánske  
104,5 MHz Prievidza  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou 
alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra 
Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.10.2002, vložka č. 3513/R  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.10.2002, 
vložka č. 3513/R  

III. 
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej 
skladby doručenej Rade dňa 31.01.2002 (č.p.d. 240)  
1. Spravodajstvo - min. 2 %  
2. Publicistika: min. 0 %  
2.1. politická publicistika - min. 0 %  
2.2. ostatná publicistika - min. 0 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
3.1. detské programy - min. 0 %  
3.2. náboženské programy - min. 0 %  
3.3. literárno-dramatické programy - min. 0 %  
3.4. zábavné programy - min. 0 %  
3.5. hudobné programy - min. 2 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 2 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b) CD-R vo formáte MPEG-3 alebo  
c) v prípade iného formátu je vysielateľ povinný zabezpečiť prehratie záznamu.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR:  
1.1. Frekvencia: 96,4 MHz  
Lokalita: Partizánske  
Súradnice: 18 E 22 20 / 48 N 38 55  
č.j.: 4926/SKS-98 zo dňa 04.05.1998  
1.2. Frekvencia: 104,5 MHz  
Lokalita: Prievidza  
Súradnice: 18 E 36 56 / 48 N 45 39 (WGS 84)  



č.j.: 8478/10/2002 zo dňa 19.09.2002  
3. Špecifikácia RDS: nevysiela"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk 
(slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 42) 
SK č. 347-LO/O-R12/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Žilina  
ÚK: WA SLOVAKIA a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/42.748: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len " zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila 
žiadosť o pridelenie frekvencie 102,8 MHz Žilina v správnom konaní č. 347-LO/O-
TO12/2002 začatom dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené 
Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania  
WA SLOVAKIA, a. s.  
Seberíniho 1  
821 03 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

prideľuje frekvenciu 102,8 MHz Žilina  
držiteľovi licencie na multiregionálne vysielanie rozhlasovej programovej služby č. 
T/49 - spoločnosti WA SLOVAKIA, a. s., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na multiregionálne vysielanie rozhlasovej programovej služby č. T/49 zo 
dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien nasledovne:  
1. V časti I. bod 6. Pridelené frekvencie sa v závere vkladá text:  
"102,8 MHz Žilina"  
2. V časti IV., bod 2 sa v závere vkladá text:  
"Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencií. Súčasťou rozhodnutie sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR, vydané dňa 06.08.1996 a dňa 24.09.2002:  
Frekvencia: 101,8 MHz Bratislava  
Lokalita: Bratislava - Kamzík  
Oblasť pokrytia: Bratislava a časť západného Slovenska daná dosahom vysielača  
Súradnice: E 17 05 44 / N 48 10 57  
Číslo frekvenčného listu: 7087/SKS-96  
Frekvencia: 106,0 MHz Banská Bystrica  



Lokalita: Suchá Hora  
Oblasť pokrytia: Stredné Slovensko - oblasť daná dosahom vysielača  
Súradnice: E 18 59 53 / N 48 44 26  
Číslo frekvenčného listu: 7086/SKS-96  
Frekvencia: 100,9 MHz Poprad  
Lokalita: Poprad - Kráľova Hoľa  
Oblasť pokrytia: Stredné Slovensko - oblasť daná dosahom vysielača  
Súradnice: E 20 08 30 / N 48 52 59  
Číslo frekvenčného listu: 2122/SKS-97  
Frekvencia: 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom  
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom  
Oblasť pokrytia: Západné Slovensko - oblasť daná dosahom vysielača  
Súradnice: E 17 40 42 / N 48 51 31  
Číslo frekvenčného listu: 2123/SKS-97  
Frekvencia: 102,8 MHz Žilina-Mesto  
Lokalita: Žilina - Dom techniky  
Oblasť pokrytia: mesto Žilina  
Súradnice: 18 E 44 57 / 49 N 12 47  
Číslo frekvenčného listu: 3528/10/2002"  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona 
č. 232/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 písm. e) je 
=20.000,- Sk.  
 
K bodu 43) 
SK č.357-LO/O-1769/2002 zo dňa 22.10.2002  
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: Milan Janovec, obchodné meno: Milan Janovec - RTV, Slovenská Ľupča  
Uznesenie č. 02-23/43.749: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán vecne 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. 357-LO/O-1769/2002 zo dňa 22.10.2002 posúdila podklady pre 
rozhodnutie vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) z. č. 
308/2000 Z.z. vysielateľa s licenciou:  
Milan Janovec  
obchodné meno: Milan Janovec - RTV  
Pod zámkom 29  
976 13 Slovenská Ľupča  
a po vyhodnotení týchto podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z. a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada z dôvodu, že jej nie sú známe všetky skutočnosti, ktoré majú byť podkladom 
rozhodnutia vo veci, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s 
poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  



prerušuje 
správne konanie č. 357-LO/O-1769/2002 zo dňa 22.10.2002 vo veci možného odňatia 
licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) z. č. 308/2000 Z.z. Rada bude v konaní 
pokračovať, keď sa objasní skutočnosť, či účastník konania vysiela spôsobom 
stanoveným v licencii. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku 
neplynú.  
 
K bodu 44) 
SK č. 318-LO/D - 1685/2002 zo dňa 01.10.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS (Banská Bystrica, 
Zvolen, Sliač)  
ÚK: RTV, spol. s r.o. Banská Bystrica  
Uznesenie č. 02-23/44.750: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na regionálne televízne vysielanie 
prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej len "KDS") a MMDS, 
doručenú dňa 01.10.2002, žiadateľa:  
RTV, spol. s r.o.  
Nám. Štefana Moyzesa 16  
974 01 Banská Bystrica  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

udeľuje 
spoločnosti RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica  

licenciu č. T/ na regionálne televízne vysielanie  
v KDS a MMDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, za týchto podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: AZTV INFO  
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálny - mestá Banská Bystrica, Sliač, Zvolen a 
okolité obce v dosahu MMDS Horné Pršany, počet prípojok 22 200  
5. Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Banská Bystrica zo dňa 13.09.2002, vložka číslo: 7374/S  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 
13.09.2002, vložka číslo: 7374/S  



III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 07.10.2002 (č.p.d. 1721/2002):  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 %  
2. Programy: min. 80 %  
b/ Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 39,6 %  
2. Publicistika: 60,4 %  
2.1 Politická publicistika: 10,0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 50,4 %  
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. 80 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: 0%  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov  
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: nevysiela  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému v mestách Banská Bystrica, Zvolen a Sliač a v okolitých obciach 
prostredníctvom MMDS Horné Pršany.  
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. II. 
písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 
vo výške 150.000,- Sk ( slovom stopäťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 45) 
SK č. 324-LO/D-1745/2002 zo dňa 11.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/150 z dôvodu zmeny právnych skutočností  



ÚK: CARISMA, s.r.o., Dvory nad Žitavou  
Uznesenie č. 02-23/45.751: 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. 324-LO/D-1745/2002 zo dňa 11.10.2002 posúdila oznámenie o 
zmene registrácie retransmisie TKR/150 prevádzkovateľa retransmisie:  
CARISMA, spol. s r.o.  
Družstevná 1  
941 31 Dvory nad Žitavou  
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti podľa § 60 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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/150 nasledovne:  
Údaje v registrácii retransmisie (úplné znenie podľa rozhodnutia 
TKR/150/RZL/514/2002 zo dňa 28.05.2002) sa menia takto:  
Bod 5. sa mení a znie takto:  
"5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra 
zo dňa 30.07.2002, vložka číslo: 11166/N"  
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) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 46) 
SK č. 356-LO/D-1783/2002 zo dňa 17.10.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/76 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice  
Uznesenie č. 02-23/46.752: 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. 356-LO/D-1783/2002 zo dňa 17.10.2002 posúdila oznámenie 
podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.  
Rekreačná 1  
972 01 Bojnice  
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní 
vysielateľa a z dôvodu zmeny údajov o štatutárnych orgánoch, po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 



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

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/76 (úplné znenie R/76/RZL/492/2002 zo dňa 
16.04.2002) nasledovne:  
1. Článok II. sa mení a znie takto:  

"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 
Trenčín zo dňa 23.09.2002, vložka číslo: 2528/R  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 23.09.2002, 
vložka číslo: 2528/R"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. III. 
písmena e/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 
vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 47) 
SK č. 322-LO/D-1740/2002 zo dňa 10.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/211 z dôvodu zmeny právnych skutočností 
a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: MBP, a.s., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-23/47.753: 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. 322 - LO/D - 1740/2002 zo dňa 10.10.2002 posúdila oznámenie o 
zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny právnych skutočností - zmeny sídla 
spoločnosti, zmien štatutárneho orgánu, navýšenia základného imania, rozšírenia 
predmetu činnosti, zvýšenia počtu vydaných akcií, vykonaní zmien v dozornej rade 
spoločnosti a zmeny ponuky programových služieb v KDS na ul. Mlynská a sídl. 
JUH v meste Vranov nad Topľou účastníka konania:  
Mestský bytový podnik, a.s.  
sídl. Lúčna 819  
093 01 Vranov nad Topľou  
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a 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. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/211 nasledovne:  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/211/2002 vydané dňa 16.07.2002 sa 
mení v časti 4 a 5 takto:  



"4. Ponuka programových služieb:  
4.1 KDS ul. Mlynská  
televízne programové služby :  
rozšírený súbor: dopĺňa sa text: Eurosport, MTV Europe  
4.2 KDS sídl. JUH  
televízne programové služby :  
rozšírený súbor: dopĺňa sa text: Eurosport, MTV Europe"  
"5. Právne skutočnosti:  
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov spoločnosti Mestský 
bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou, zo dňa 24.09.2002, zoznam výpisov č. 
1030/02, vložka číslo: 10219/P".  
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/1,3) 
Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 
10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 48) 
SK č. 353-LO/O-1761/2002 zo dňa 22.10.2002  
vo veci zmeny možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh 
na zastavenie konania  
ÚK: Obec Kalša  
Uznesenie č. 02-23/48.754: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie TÚSR 
vo veci prevádzkovania káblového distribučného systému zo dňa 15.07.2002 a 
30.08.2002 prevádzkovateľa:  
Obec Kalša  
Obecný úrad  
044 18 Kalša  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 353-LO/O-1761/2002 vo veci porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 
písm h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že znížením počtu účastníkov 
káblového distribučného systému pod 100 odpadol dôvod konania.  
 
K bodu 49) 
SK č. 360-LO/D-1784/2002 zo dňa 17.10.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/150 z dôvodu zmeny názvu programovej služby  
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/49.755: 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. 360-LO/D-1784/2002 zo dňa 17.10.2002 posúdila žiadosť 
podanú podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:  
Panonia Media Production s.r.o.  
Kapitulská 16  
811 01 Bratislava  

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

mení 
licenciu na multiregionálne televízne vysielanie programovej služby určenej 
výhradne na telenákup č. T/150 (úplné znenie č. T/150/2002 zo dňa 27.08.2002) 
nasledovne:  
V článku I. sa bod 1 mení a znie:  
" 1. Názov programovej služby: TV A."  
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/1) vo 
výške 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 50) 
SK č. 359-LO/D-1757/2002 zo dňa 14.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/131 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Fiľakovo  
Uznesenie č. 02-23/50.756: 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. 359- LO/D - 1757/2002 zo dňa 14.10.2002 posúdila oznámenie o 
zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
účastníka konania:  
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo  
Kalinčiakova 8  
986 01 Fiľakovo  
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/131 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/131/98 zo dňa 26.11.1998 sa v 
znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami menia takto:  
1. V časti I. sa mení bod 4. a znie:  
"4. Ponuka programových služieb:  
Základný súbor:  



televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 
STANICE O, M 1, M 2, Magyar ATV, SATeLIT, Duna TV, VIVA, TV 5, CNN, 
PRO 7, Cartoon Network/TCM, SAT 1, RTL  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; FUN Radio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, HVIEZDA FM, Rádio 
Rebeca, DANUBIUS Rádio, Juventus Rádió."  
2. V časti II. sa mení bod 4. a znie:  
" 4. Ponuka programových služieb:  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 
STANICE O, M 1, M 2, Magyar ATV, SATeLIT, Duna TV, VIVA, TV 5, CNN, 
PRO 7, Cartoon Network/TCM, SAT 1, RTL  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; FUN Radio, Rádio TWIST, Rádio OKEY, HVIEZDA FM, Rádio 
Rebeca, DANUBIUS Rádio, Juventus Rádió."  
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) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,-Sk (slovom päťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 51) 
SK č. 269-LO/D-1052/2002 zo dňa 03.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb, návrh na zamietnutie časti žiadosti  
ÚK: TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom  
Uznesenie č. 02-23/51.757: 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. 269-LO/D-1052/2002 zo dňa 03.07.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb a zmeny počtu prípojok, podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľa retransmisie spoločnosti:  
TFM spol. s r.o.  
Námestie slobody 22  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada  

1. mení 
podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. údaje v rozhodnutí o registrácii 
retransmisie č. TKR/144/99 zo dňa 07.05.1999 v znení zmien vykonaných 
Rozhodnutím TKR/144/RZL/391/2001 zo dňa 18.09.2001 v bode 3. a 4. nasledovne:  
" 3. Ponuka televíznych programových služieb:  



základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, 
SPEKTRUM, MTV, DISCOVERY, Hallmark, Eurosport, SuperMax  
rozšírený súbor: HBO  
4. Počet prípojok: 68."  

2. zamieta 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/144 podľa § 60 ods. 4 zák. č. 
308/2000 v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby NOVA do ponuky 
televíznych programových služieb z dôvodu, že účastník konania nepredložil súhlas 
pôvodného vysielateľa - spoločnosti CET 21, spol. s r.o., Praha o tom, že súhlasí s 
retransmisiou svojej programovej služby.  
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) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 52) 
SK č. 205-LO/D-1222/2002 zo dňa 05.06.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností, zmeny územného rozsahu retransmisie - návrh na zamietnutie časti žiadosti  
ÚK: Július Pereszlényi, Obchodné meno: Július Pereszlényi- SERVIS TV - Video, 
Štúrovo  
Uznesenie č. 02-23/52.758: 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. 205-LO/D-1222/2002 zo dňa 05.06.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu zmeny právnych skutočností a 
zmeny územného rozsahu, podanú podľa § 60 ods.2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľa retransmisie:  
Július Pereszlényi  
Obchodné meno: Július Pereszlényi - Servis TV - Video  
Petöfiho 9  
943 01 Štúrovo  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada  

1. mení 
podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. registráciu retransmisie č. TKR/111/98 zo 
dňa 22.01.1998 nasledovne:  
Časť I sa dopĺňa o bod 7., ktorý znie:  
" 7. Právne skutočnosti:  
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka č.: 10026/N, 
zoznam výpisov č.: KB - 6373/02 zo dňa 13.08.2002."  

2.zamieta 



podľa § 60 ods. 4 žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/111 z dôvodu 
rozšírenia územného rozsahu o obce Andovce a Čechynce, pretože žiadosť nespĺňa 
náležitosti podľa § 57 ods. 1 až 4 a v lehote určenej Radou nenastala náprava.  
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) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 53) 
Kontrolný monitoring:Správa č. 70/2002/TV o monitorovaní programu Slovenskej 
televízie  
(monitorované dni: 18.10. 2002)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-23/53.759: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách po prerokovaní správy č. 70/02/TV o monitorovaní Slovenskej 
televízie konštatovala, že v monitorovanom programe vysielateľa na základe zákona 
Koktail na dobrú noc zo dňa 18.10.2002 nebolo zistené porušenie príslušných 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách oznámi 
vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.  
 
Peter Kováč 
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu  
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