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RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 

Dobrovičova č. 8, 811 09  Bratislava 

Rozhodnutie č. TD/62/ROL/09/2012                                                         Bratislava dňa 21.02.2012        

Správne konanie č.: 106-PLO/D-729/2012                                                        Doložka právoplatnosti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 106-

PLO/D-729/2012 zo dňa 09.02.2012 posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne 

vysielanie č. TD/62 účastníka konania: 

 

Paed. Dr. Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
Štúrova 147/201 
905 01 Senica 
 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 

vydáva toto  

 

rozhodnutie :  
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
o d n í m a  

 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/62 na vysielanie televíznej programovej služby TVB 

ku dňu právoplatného udelenia licencie na vysielanie televíznej programovej služby TVB pre 

spoločnosť Videoštúdio RIS, spol. s.r.o., Senica. 

 

 

Odôvodnenie:  
 

Podľa § 47 ods. 1 druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa od odôvodnenia upúšťa, 

keďže účastníkovi konania sa vyhovelo v plnom rozsahu.   

 
 

P o u č e n i e : 
 
Podľa ustanovenia § 54 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla 

o odňatí licencie, môže vysielateľ podať opravný prostriedok na najvyšší súd do 15 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia rady. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 
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*             *             * 

 
 
Toto rozhodnutie sa vydáva v štyroch rovnopisoch: 

1x účastník konania 

1x Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

2x Rada pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Prof. Miloš Mistrík 
                                                                                                                       predseda Rady               
                                                                                                           pre vysielanie a retransmisiu                                                                                       


