
Zápisnica č. 20/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18.11.2008 

o 11:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 

 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
13. novembra 2008 začiatok o 10,00 hod. v sídle Rady  
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:  
 
1.1. Žiadateľ: BEST FM MEDIA s.r.o., Bratislava  

SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín, 104,2 MHz Žilina  

ÚP: 10.00 hod.          
 
1.2. Žiadateľ: SVVH, s.r.o., Bratislava  

SK: 1102-LO/O-R22/2008,  1085-LO/O-R05/2008, 1086-LO/O-R06/2008, 1090-LO/O-
R10/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská 
Bystrica 

ÚP: 10.15 hod.          
 
1.3. Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava  

SK: 1101-LO/O-R21/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín 

ÚP: 10.30 hod.          
 
1.4. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

SK: 1101-LO/O-R21/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín 

ÚP: 10.45 hod.          
 
1.5.Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  

SK: 1081-LO/O-R01/2008, 1082-LO/O-R02/2008, 1083-LO/O-R03/2008, 1084-LO/O-
R04/2008, 1085-LO/O-R05/2008, 1086-LO/O-R06/2008, 1087-LO/O-R07/2008, 1088-LO/O-
R08/2008, 1089-LO/O-R09/2008, 1090-LO/O-R10/2008, 1091-LO/O-R11/2008, 1092-LO/O-
R12/2008, 1093-LO/O-R13/2008, 1094-LO/O-R14/2008, 1095-LO/O-R15/2008, 1096-LO/O-
R16/2008, 1097-LO/O-R17/2008, 1098-LO/O-R18/2008, 1099-LO/O-R19/2008, 1100-LO/O-
R20/2008, 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008, 1103-LO/O-R23/2008, 1105-LO/O-
R25/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 106,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Bardejov, 104,8 MHz 
Bratislava, 102,0 MHz Košice, 93,5 MHz Martin, 95,2 MHz Námestovo, 95,2 Nitra, 98,5 Nové 
Mesto nad Váhom, 100,9 MHz Poprad, 96,3 MHz Považská Bystrica, 103,7 MHz Prešov, 93,6 
MHz Ružomberok, 102,8 MHz Žilina, 91,3 MHz Banská Bystrica,  107,2 MHz Martin, 105,4 
MHz Nitra, 96,4 MHz Partizánske, 104,5 MHz Prievidza, 97,4 MHz Topoľčany, 91,8 MHz 
Trenčín, 89,1 MHz Trenčín, 104,2 MHz Žilina, 91,7 MHz Dolný Kubín, 98,4 MHz Žiar nad 
Hronom 

ÚP: 11.00 hod.          
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1.6.Žiadateľ: Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava  

SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín  

ÚP: 11.15 hod.          
 
1.7.Žiadateľ: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom  

SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín 

ÚP: 11.30 hod.          
 
1.8. Žiadateľ: Radio ONE s.r.o., Nitra  

SK: 1101-LO/O-R21/2008,  1106-LO/O-R26/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín, 99,6 MHz Žarnovica 

ÚP: 11.45 hod.          
1.9. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  

SK: 1087-LO/O-R07/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 95,2 MHz Nitra  

ÚP: 13.15 hod.          
 
1.10. Žiadateľ: Spinoza, s.r.o., Partizánske 

SK: 1094-LO/O-R14/2008, 1095-LO/O-R15/2008, 1096-LO/O-R16/2008, 1097-LO/O-
R17/2008, 1098-LO/O-R18/2008, 1099-LO/O-R19/2008, 1100-LO/O-R20/2008, 1101-LO/O-
R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 91,3 MHz Banská Bystrica,  107,2 MHz Martin, 105,4 MHz 
Nitra, 96,4 MHz Partizánske, 104,5 MHz Prievidza, 97,4 MHz Topoľčany, 91,8 MHz Trenčín, 
89,1 MHz Trenčín, 104,2 MHz Žilina 

ÚP: 13.30 hod.          
1.11. Žiadateľ: OKEY RADIO a.s., Bratislava  

SK: 1081-LO/O-R01/2008, 1082-LO/O-R02/2008, 1083-LO/O-R03/2008, 1084-LO/O-
R04/2008, 1085-LO/O-R05/2008, 1086-LO/O-R06/2008, 1087-LO/O-R07/2008, 1088-LO/O-
R08/2008, 1089-LO/O-R09/2008, 1090-LO/O-R10/2008, 1091-LO/O-R11/2008, 1092-LO/O-
R12/2008, 1093-LO/O-R13/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 106,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Bardejov, 104,8 MHz 
Bratislava, 102,0 MHz Košice, 93,5 MHz Martin, 95,2 MHz Námestovo, 95,2 Nitra, 98,5 Nové 
Mesto nad Váhom, 100,9 MHz Poprad, 96,3 MHz Považská Bystrica, 103,7 MHz Prešov, 93,6 
MHz Ružomberok, 102,8 MHz Žilina  

ÚP: 13.45 hod.          
 
1.12. Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava  

SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín 

ÚP: 14.00 hod.          
 
1.13. Žiadateľ: BP Media s.r.o., Ludanice  

SK: 1101-LO/O-R21/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín 

ÚP: 14.15 hod.          
 
1.14. Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o., Košice  

SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008 
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín 

ÚP: 14.30 hod.          
 
1.14. Žiadateľ: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica  
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SK: 1104-LO/O-R24/2008  
vo veci pridelenia frekvencií: 90,6 MHz Skalité  

ÚP: 14.45 hod.          
 

***********  
 

18. novembra 2008, začiatok o 11:00 hod. v sídle Rady  
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 1081-LO/O-R01/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 106,0 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
3/ Výberové konanie  
SK: 1082-LO/O-R02/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 107,1 MHz Bardejov  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava 
 
4/ Výberové konanie  
SK: 1083-LO/O-R03/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 104,8 MHz Bratislava  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
5/ Výberové konanie  
SK: 1084-LO/O-R04/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 102,0 MHz Košice  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava   
 
6/ Výberové konanie  
SK: 1085-LO/O-R05/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Martin  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava 
 
7/ Výberové konanie  
SK: 1086-LO/O-R06/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Námestovo  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava 
 
8/ Výberové konanie  
SK: 1087-LO/O-R07/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, TAM ART PRODUCTIONS, 
s.r.o., Bratislava 
9/ Výberové konanie  
SK: 1088-LO/O-R08/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava 
 
10/ Výberové konanie  
SK: 1089-LO/O-R09/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 100,9 MHz Poprad  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
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11/ Výberové konanie  
SK: 1090-LO/O-R10/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 96,3 MHz Považská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava 
 
12/ Výberové konanie  
SK: 1091-LO/O-R11/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 103,7 MHz Prešov  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava 
 
13/ Výberové konanie  
SK: 1092-LO/O-R12/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 93,6 MHz Ružomberok  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava  
 
14/ Výberové konanie  
SK: 1093-LO/O-R13/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Žilina  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
15/ Výberové konanie  
SK: 1094-LO/O-R14/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
16/ Výberové konanie  
SK: 1095-LO/O-R15/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 107,2 MHz Martin  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
17/ Výberové konanie  
SK: 1096-LO/O-R16/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
18/ Výberové konanie  
SK: 1097-LO/O-R17/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 96,4 MHz Partizánske  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
19/ Výberové konanie  
SK: 1098-LO/O-R18/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Prievidza  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
20/ Výberové konanie  
SK: 1099-LO/O-R19/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 97,4 MHz Topoľčany  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
21/ Výberové konanie  
SK: 1100-LO/O-R20/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 91,8 MHz Trenčín  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
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22/ Výberové konanie  
SK: 1101-LO/O-R21/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 89,1 MHz Trenčín  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske, Marián Dokupil, Dubnica nad 
Váhom, Radio ONE s.r.o., Nitra, Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava, RADIO, a.s., Bratislava, 
INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, D.EXPRES, a.s., Bratislava, BP Media s.r.o., Ludanice, 
BEST FM MEDIA s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice  
 
23/ Výberové konanie  
SK: 1102-LO/O-R22/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske, Marián Dokupil, Dubnica nad 
Váhom, Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava, INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, BEST FM 
MEDIA s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice, SVVH, s.r.o., Bratislava 
 
24/ Výberové konanie  
SK: 1103-LO/O-R23/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 91,7 MHz Dolný Kubín  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
25/ Výberové konanie  
SK: 1104-LO/O-R24/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 90,6 MHz Skalité  
ÚK: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica 
 
26/ Výberové konanie  
SK: 1105-LO/O-R25/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 98,4 MHz Žiar nad Hronom  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
27/ Výberové konanie  
SK: 1106-LO/O-R26/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Žarnovica  
ÚK: Radio ONE s.r.o., Nitra 
 
28/ SK: 1068-LO/D-3544/2008 zo dňa 16.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
 
29/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/266 
Prevádzkovateľ retransmisie: PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava  
 
30/ SK: 1020-LO/D-3269/2008 zo dňa 15.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/262 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 
31/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/262 
Prevádzkovateľ retransmisie: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 
32/ SK: 1069-LO/D-3800/2008 zo dňa 30.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/282 
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
33/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/285 
Prevádzkovateľ retransmisie: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
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34/ SK: 1120-LO/D-4148/2008 zo dňa 22.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/152 
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice 
 
35/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/192 
Prevádzkovateľ retransmisie: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske 
 
36/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/248 
Prevádzkovateľ retransmisie: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske 
 
37/ SK: 1124-LO/D-4202/2008 zo dňa 24.10.2008 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167 
ÚK: Progres Malacky, spol.  s r.o.  Malacky  
 
38/ SK: 1128-LO/D-4336/2008 zo dňa 03.11.2008 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice     
 
39/ SK: 1130-LO/D-4264/2008 zo dňa 29.10.2008 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167 
ÚK:   PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok  
 
40/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť: 3550/173-2008 zo dňa 16.09.2008 
Predmet: Nezaradenie programu Music Box / TV NAŠA  do ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
Sťažnosť smeruje proti: SBD II. Košice, Košice  
 
41/ SK: 1038-LO/D-3457/2008 zo dňa 08.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie  č. R/86  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. Poprad 
 
42/ SK: 1123-LO/D-4199/2008 zo dňa 24.10.2008 
vo veci  oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. Nitra. 
 
43/ SK: 1109-LO/D-4075/2008 zo dňa 17.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
44/ SK: 1110-LO/D-4076/2008 zo dňa 17.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP:11:30 hod. 
 
45/ SK: 1133-LO/D-4414/2008 zo dňa 07.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/33 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica 
 
46/ SK: 1053-LO/D-3327/2008 zo dňa 22.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/155  
ÚK: K T R, s.r.o., Imeľ 
 
47/ SK: 1132-LO/D-4096/2008 zo dňa 20.10.2008 
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vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/100  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota, Rimavská Sobota 
 
48/ SK: 1058-LO/D-3592/2008 zo dňa 19.09.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
ÚP: 11:45 hod. 
 
49/ Sťažnosť č. 3357/182-2008 zo dňa 26.08.2008 
Predmet: Sťažnosť na prevádzkovateľa retransmisie 
Sťažnosť smeruje proti: Ing. Ján Heššo, TKR/36 
 
50/Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3829/181-2008      
(na vysielanie programu Súkromné pasce : Iná láska z 01.10.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3829/181-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
51/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3746/180-2008        
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3746/180-2008   smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona      
 
52/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3572/174-2008       
(na vysielanie Poludňajší žurnál z dňa 15.8.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3572/174-2008 smerujúcej proti vysielaniu TA3. 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.      číslo licencie: T/125  
 
53/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3743/179-2008         
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 22.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3743/179-2008   smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas 
 
54/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3300/169-2008      
(na vysielanie reklamy v mesiacoch apríl, máj, jún, júl 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/169-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
 
55/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 29.9. a 3.10.2008) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza            číslo licencie: T/52 
 
56/ Kontrolný monitoring 
Správa č.58/08/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 2.9., 5.9.2008) 
Vysielateľ: Quartex group, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/108 
 
57/ Kontrolný monitoring 
Správa č.62/08/TV o monitorovaní vysielania 3.TV 
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(monitorovaný deň: 25.8., 29.8.2008) 
Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová            číslo licencie: T/111 
 
58/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/08/TV o monitorovaní vysielania Ižanská káblová televízia 
(monitorované dni: 21.9. a 28.9.2008) 
Vysielateľ: 3C s.r.o., Podbrezová                číslo licencie: T/144 
 
59/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/08/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice  
(monitorované dni: 28.9. a 5.10.2008) 
Vysielateľ: Káblová televízia Kojmatice s.r.o., Komjatice             číslo licencie: T/134 
 
60/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2008 
 
61/ SK č.: 215-PgO/O-2761/2008 zo dňa 01.07.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/110-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Teleráno/ informácie o tanečnej škole Jagermaister/ 24.04.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41                                         
 
62/ SK č.: 214-PgO/O-2760/2008 zo dňa 01.07.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1776/112-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ V škole chcú viac rómskych asistentov/ 23.04.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41                                         
 
63/ SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/ príspevok informujúci o ublížení na zdraví nesúcom znaky 
rituálnej výstrahy v podsvetí/ 17.12.2006 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39          
 
64/ SK č.: 1063-PgO/O-3753/2008 zo dňa 23.09.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2641/142-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy a komentáre/ Oslavy s otáznikmi/ 23.06.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                            
 
65/ Rôzne 
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Ústne pojednávania: 
11:30 hod. – Slovenský rozhlas 
11:45 hod. – MARTICO, s.r.o., Martin 
 

******************* 
 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 847 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-20/1.744: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 1081-LO/O-R01/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 106,0 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-20/02.745: 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. 1081-LO/O-R01/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada v zmysle ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
I. 
 

udeľuje 
 

spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava ku dňu 06.10.2010 
 

licenciu č. R/105 
 
na rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
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1. Názov programovej služby: Rádio Okey 
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 jazyk  
6. Pridelená frekvencia:  

6.1.  Banská Bystrica 106,0 MHz 
 

II.  
Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo 
dňa 08.10.2008, Oddiel: Sa, vložka číslo 1094/B  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 08.10.2008, Oddiel: Sa, 
vložka číslo 1094/B 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej programovej skladby 
predloženej Rade dňa 12.11.2008, č.d.p. 4490/2008. 
 
Programové typy:  
Spravodajstvo – min. 4,5 % 
Publicistika: min.  
1. polit. publicistika –  min. 0,0 % 
2. ostatná publicistika – min. 4,76 % 
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: min.  
1. detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – min. 11,9 % 
5.   hudobné programy – min. 78, 84 % 
 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: – min. 9,26 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0% 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD vo 

formáte mp3 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
 
2.1. Frekvencia:   106,0 MHz Banská Bystrica 
       Lokalita:                                     Banská Bystrica 
       Frekvenčný list:                ........................... zo dňa ........................... 

 
3. Špecifikácia RDS:  
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Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Číslo programu PIN      áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Meno programového okruhu PS            _OKEY_ 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia  § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/848: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1081-LO/O-R01/2008, zašle ich Slovenskému rozhlasu 
a OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
Výberové konanie  
SK: 1082-LO/O-R02/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 107,1 MHz Bardejov  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/3.746: 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. 1082-LO/O-R02/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
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rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 107,1 MHz Bardejov ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.2. ktorý znie: 
    „107,1 MHz Bardejov“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.2, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 107,1 MHz  Bardejov   
     Lokalita: Bardejov 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 

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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/849: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1082-LO/O-R02/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008     Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 1083-LO/O-R03/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 104,8 MHz Bratislava  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-20/4.747: 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 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1083-LO/O-R03/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 104,8 MHz Bratislava ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.3. ktorý znie: 
    „104,8 MHz Bratislava“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.3, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 104,8 MHz  Bratislava   
     Lokalita: Bratislava 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 

 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-20/850: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1083-LO/O-R03/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 1084-LO/O-R04/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 102,0 MHz Košice  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava   
 
Uznesenie č. 08-20/5.748: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 1084-LO/O-R04/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 102,0 MHz Košice ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.4. ktorý znie: 
    „102,0 MHz Košice“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.4, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 102,0 MHz Košice   
     Lokalita: Košice 
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     Frekvenčný list: ...................“ 
 

II. zamieta 
 

podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 

 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/851: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1084-LO/O-R04/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie  
SK: 1085-LO/O-R05/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Martin  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/6.749: 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. 1085-LO/O-R05/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
SVVH, s.r.o. 
Ševčenkova 17 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 93,5 MHz Martin ku dňu 06.10.2010 
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.5. ktorý znie: 
    „93,5 MHz Martin“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.5, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 93,5 MHz Martin 
     Lokalita: Martin 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava a SVVH, s.r.o., Bratislava. 
 

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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/851: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1085-LO/O-R05/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu, SVVH, s.r.o., Bratislava a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 1086-LO/O-R06/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Námestovo  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/7.750: 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.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1086-LO/O-R06/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
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OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
SVVH, s.r.o. 
Ševčenkova 17 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 95,2 MHz Námestovo ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

2. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.6 ktorý znie: 
    „95,2 MHz Námestovo“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.6,  ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 95,2 MHz Námestovo 
     Lokalita: Námestovo 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosti účastníkov konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava a SVVH, s.r.o., Bratislava. 
 

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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/853: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1086-LO/O-R06/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu, SVVH, s.r.o., Bratislava, a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
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K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 1087-LO/O-R07/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, TAM ART PRODUCTIONS, 
s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/8.751: 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. 1087-LO/O-R07/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 95,2 MHz Nitra ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.7 ktorý znie: 
    „95,2 MHz Nitra“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.7 ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 95,2 MHz Nitra 
     Lokalita: Nitra 
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     Frekvenčný list :...................“ 
 

II. zamieta 
 

podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosti účastníkov konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava a TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava. 
 

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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/854: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1087-LO/O-R07/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu, TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, a spoločnosti OKEY 
RÁDIO, a.s., Bratislava, aj s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 1088-LO/O-R08/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/9.752: 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. 1088-LO/O-R08/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
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a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

3. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.8. ktorý znie: 
    „98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.8, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 
     Lokalita: Nové Mesto nad Váhom 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 

 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/855: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie v správnom konaní č. 1088-LO/O-R08/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie  
SK: 1089-LO/O-R09/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 100,9 MHz Poprad  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-20/10.753: 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. 1089-LO/O-R09/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 100,9 MHz Poprad ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.9. ktorý znie: 
    „100,9 MHz Poprad“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.8, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 100,9 MHz Poprad 
     Lokalita: Poprad 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 

 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/856: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie v správnom konaní č. 1089-LO/O-R09/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie  
SK: 1090-LO/O-R10/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 96,3 MHz Považská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 08-20/11.754: 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. 1090-LO/O-R10/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
SVVH, s.r.o. 
Ševčenkova 17 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 96,3 MHz Považská Bystrica ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.10. ktorý znie: 
    „96,3 MHz Považská Bystrica“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.5, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 96,3 MHz Považská Bystrica 
     Lokalita: Považská Bystrica 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava a SVVH, s.r.o., Bratislava. 
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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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/857: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1090-LO/O-R10/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu, SVVH, s.r.o., Bratislava, a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie  
SK: 1091-LO/O-R11/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 103,7 MHz Prešov  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/12.755: 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. 1091-LO/O-R11/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 103,7 MHz Prešov ku dňu 06.10.2010   

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
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1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.11. ktorý znie: 
    „103,7 MHz Prešov“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.11, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 103,7 MHz Prešov 
     Lokalita: Prešov 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 

 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/858: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1091-LO/O-R11/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu, a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie  
SK: 1092-LO/O-R12/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 93,6 MHz Ružomberok  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-20/13.756: 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. 1092-LO/O-R12/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
SVVH, s.r.o. 
Ševčenkova 17 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 93,6 MHz Ružomberok ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.12. ktorý znie: 
    „93,6 MHz Ružomberok“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.12, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 93,6 MHz Ružomberok 
     Lokalita: Ružomberok 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava a SVVH, s.r.o., Bratislava. 
 

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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/859: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1092-LO/O-R12/2008, zašle ich účastníkom konania - 
Slovenskému rozhlasu, SVVH, s.r.o., Bratislava, a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie  
SK: 1093-LO/O-R13/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Žilina  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-20/14.757: 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. 1093-LO/O-R13/2008 zo dňa 
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29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

prideľuje frekvenciu 102,8 MHz Žilina ku dňu 06.10.2010 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/105 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/105/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Čl. I, bod 6. sa dopĺňa o bod 6.13. ktorý znie: 
    „102,8 MHz Žilina“ 
 
2.   Čl. IV., bod 2.  sa dopĺňa o bod 2.13, ktorý znie: 
   „2.2 Frekvencia: 102,8 MHz Žilina 
     Lokalita: Žilina 
     Frekvenčný list: ...................“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania: 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 

 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/860: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1093-LO/O-R13/2008, zašle ich účastníkom konania - 
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Slovenskému rozhlasu, a spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava, aj s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Výberové konanie  
SK: 1094-LO/O-R14/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/15.758: 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. 1094-LO/O-R14/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada v zmysle ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
I. 
 

udeľuje 
 

spoločnosti SPINOZA s.r.o., Partizánske ku dňu 25.06.2010 
 

licenciu č. R/106 
 
na rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: Rádio HIT 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 jazyk  
6. Pridelená frekvencia: 91,3 MHz Banská Bystrica 
 

II.  
Právne skutočnosti:  
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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 
14.10.2008, Oddiel: Sro, vložka číslo 19099/R 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.10.2008, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 19099/R 

 
III. 

 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej programovej skladby 
predloženej Rade 17.10.2008, zaevid. pod čísl.4080: 
 
Programové typy:  
Spravodajstvo – min. 3% 
Publicistika:  
1. polit. publicistika –  0% 
2. ostatná publicistika – 0% 
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0% 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0% 
5.   hudobné programy – 0% 
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: – min. 3% 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0% 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD, DVD 

vo formáte mp3 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
 
Frekvencia:   91,3 MHz Banská Bystrica 
Lokalita:                          Banská Bystrica 
Frekvenčný list:                ........................... zo dňa ........................... 

 
3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Číslo programu PIN      áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S              HIT FM 
Kanál pre prevádzkovateľa IH    áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
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Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/861: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1094-LO/O-R14/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske, zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
Výberové konanie  
SK: 1095-LO/O-R15/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 107,2 MHz Martin  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/16.759: 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. 1095-LO/O-R15/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

I. 
 

prideľuje frekvenciu 107,2 MHz - Martin ku dňu 25.06.2010 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106 , spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske a 
podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
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 mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106    nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/106 zo dňa 18.11.2008 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„107,2 MHz - Martin“ 

 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
 „Frekvencia: 107,2 MHz - Martin  
       Lokalita:   Martin 
       Frekvenčný list: ......... zo dňa ............“ 
 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/862: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
rozhodnutie v správnom konaní č. 1095-LO/O-R15/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
Výberové konanie  
SK: 1096-LO/O-R16/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Nitra  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/17.760: 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. 1096-LO/O-R16/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

I. 
 

prideľuje frekvenciu 105,4 MHz - Nitra ku dňu 25.06.2010   
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106 , spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske a 
podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

 mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106     nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/106 zo dňa 18.11.2008 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„105,4 MHz - Nitra“ 
 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
 „Frekvencia: 105,4 MHz - Nitra  
Lokalita:   Nitra 
Frekvenčný list:............ zo dňa ......................“ 
 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/863: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1096-LO/O-R16/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske, zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Výberové konanie  
SK: 1097-LO/O-R17/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 96,4 MHz Partizánske  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/18.761: 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. 1097-LO/O-R17/2008 zo dňa 
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29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

I. 
 

prideľuje frekvenciu 96,4 MHz - Partizánske ku dňu 25.06.2010    
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 

 mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/106 zo dňa 18.11.2008 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„96,4 MHz - Partizánske“ 
 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia: 96,4 MHz - Partizánske  
Lokalita:    Partizánske 

               Frekvenčný list: ................. zo dňa .................“ 
 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/864: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1097-LO/O-R17/2008 a zašle ho účastníkom konania 
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a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske, zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Výberové konanie  
SK: 1098-LO/O-R18/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Prievidza  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/19.762: 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. 1098-LO/O-R18/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

I. 
 

prideľuje frekvenciu 104,5 MHz - Prievidza ku dňu 25.06.2010    
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

 mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/106 zo dňa 18.11.2008 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„104,5 MHz - Prievidza“ 
 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia: 104,5 MHz - Prievidza  
Lokalita:   Prievidza 
Frekvenčný list:    ...................... zo dňa ......................“ 
 

II. zamieta 
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podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/865: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1098-LO/O-R18/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008                   Z: LO 
 
K bodu 20/ 
Výberové konanie  
SK: 1099-LO/O-R19/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 97,4 MHz Topoľčany  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/20.763: 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. 1099-LO/O-R19/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

I. 
 

prideľuje frekvenciu 97,4 MHz - Topoľčany ku dňu 25.06.2010   
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 

 mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106 nasledovne: 
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Rozhodnutie o udelení licencie č. R/106 zo dňa 18.11.2008 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„97,4 MHz - Topoľčany“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia:   97,4 MHz - Topoľčany  
Lokalita:    Topoľčany 
Frekvenčný list:       ....................... zo dňa ...........................“ 
 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/866: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1099-LO/O-R19/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Výberové konanie  
SK: 1100-LO/O-R20/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 91,8 MHz Trenčín  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-20/21.764: 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. 1100-LO/O-R20/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
SPINOZA s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
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  zákona č. 308/2000 Z.z.  
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I. 
 

prideľuje frekvenciu 91,8 MHz - Trenčín ku dňu 25.06.2010    
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/106, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

 mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/106 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/106 zo dňa 18.11.2008 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„91,8 MHz - Trenčín“ 
 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia:  91,8 MHz - Trenčín  
Lokalita:    Trenčín 
Frekvenčný list:            ........................... zo dňa ...........................“ 
 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/867: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1100-LO/O-R20/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti Spinoza s.r.o., Partizánske zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
Výberové konanie  
SK: 1101-LO/O-R21/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 89,1 MHz Trenčín  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske, Marián Dokupil, Dubnica nad 
Váhom, Radio ONE s.r.o., Nitra, Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava, RADIO, a.s., Bratislava, 
INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, D.EXPRES, a.s., Bratislava, BP Media s.r.o., Ludanice, 
BEST FM MEDIA s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice  
 
Uznesenie č. 08-20/22.765: 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. 1101-LO/O-
R21/2008  začatom dňa 29.09.2008, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
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RADIO a.s., 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
Marián Dokupil - Doko Media 
Kollárova 1308/34  
018 41Dubnica nad Váhom 
 
D.EXPRES, a. s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
Metalurg_Immo, s. r. o.
Mlynské nivy 45  
821 09 Bratislava 
 
INTERSONIC spol. s r.o.
Staré Grunty 36  
842 25 Bratislava 
 
SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske 
 
BP Media, s.r.o.
Slobody 34/74  
956 11 Ludanice 
 
Rádio ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
Best FM Media spol.  s r.o. 
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
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 ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

I. prideľuje frekvenciu 89,1 MHz  Trenčín  
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71, spoločnosti RADIO a.s., Bratislava 
 

a 
 

podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
1. v čl. I, v bode 6 písm. a)  sa dopĺňa tento text: 
    „89,1 MHz  Trenčín“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 89,1 MHz  Trenčín   
    Lokalita: Trenčín 
    Frekvenčný list:...................“ 

II. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosti účastníkov konania: Marián Dokupil - Doko Media, Dubnica 
nad Váhom, D. EXPRES, a.s., Bratislava,  Slovenský rozhlas, Bratislava, Metalurg_Immo, 
Bratislava,  INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava,  SPINOZA, s.r.o., Partizánske, BP Media, s.r.o.,  
Ludanice, RADIO ONE, s.r.o., Nitra, Best FM Media spol.  s r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., 
Košice. 
 
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, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/869: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 1101-LO/O-R21/2008 a zašle ho účastníkom konania 
a účastníkovi konania, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava zašle rozhodnutie a zároveň ho vyzve na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
Výberové konanie  
SK: 1102-LO/O-R22/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske, Marián Dokupil, Dubnica nad 
Váhom, Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava, INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, BEST FM 
MEDIA s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice, SVVH, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-20/23.766: Rada presúva rokovanie o tomto bode na nasledujúce zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/869: Kancelária Rady pripraví materiál na nasledujúce zasadnutie Rady. 
T: ihneď          Z: LO 
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K bodu 24/ 
Výberové konanie  
SK: 1103-LO/O-R23/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 91,7 MHz Dolný Kubín  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/24.767: 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. 1103-LO/O-R23/2008 zo dňa 29.09.2008,  
posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje  

 
frekvenciu 91,7 MHz Dolný Kubín 

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava. 

 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 5 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 ustanovenia § 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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/870: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1103-LO/O-R23/2008 a zašle ho Slovenskému rozhlasu 
spolu s frekvenčným listom. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
Výberové konanie  
SK: 1104-LO/O-R24/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 90,6 MHz Skalité  
ÚK: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 08-20/25.768: 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. 
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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. 1104-LO/O-
R24/2008 začatom dňa 29.09.2008, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkovi konania: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
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  zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
prideľuje frekvenciu 90,6 MHz  Skalité  

 
 
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 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

 „90,6 MHz Skalité“ 
 
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 
 „ Frekvencia:   90,6 MHz Skalité  
           Lokalita:    Skalité  
               Frekvenčný list:  ........................... zo dňa ...........................“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/871: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č.: 1104-LO/O-R24/2008 a zašle ho účastníkovi konania, 
spol. Rádio LUMEN, spol. s. r.o., Banská Bystrica, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 26/ 
Výberové konanie  
SK: 1105-LO/O-R25/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 98,4 MHz Žiar nad Hronom  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/26.769: 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. 1105-LO/O-R25/2008 zo dňa 
29.09.2008,  posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 

 40



 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje  

 
frekvenciu 98,4 MHz Žiar nad Hronom 

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava. 

 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 5 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 ustanovenia § 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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/872: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1105-LO/O-R25/2008 a zašle ho Slovenskému rozhlasu 
spolu s frekvenčným listom. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 27/ 
Výberové konanie  
SK: 1106-LO/O-R26/2008  
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Žarnovica  
ÚK: Radio ONE s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 08-20/27.770: 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. 1106-LO/O-
R26/2008 začatom dňa 29.09.2008, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
RADIO ONE, s.r.o.  
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.: 

 
prideľuje frekvenciu 99,6  MHz Žarnovica 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/91 spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 

    „99,6 MHz Žarnovica“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.6 a  text: 
  „Frekvencia: 99,6MHz Žarnovica 
    Lokalita: Žarnovica 
    Frekvenčný list:..............................“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/873: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania spol. RADIO ONE s.r.o., Nitra, spolu 
s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 28/ 
SK: 1068-LO/D-3544/2008 zo dňa 16.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-20/28.771: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný 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.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1068-LO/D-3544/2008 zo dňa 16.09.2008, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190, účastníka konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
RING TV s.r.o. 
Pekná cesta 6 
843 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
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licenciu na televízne vysielanie č. T/190 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie na televízne vysielanie č. T/190/2006 zo dňa 19.09.2006 v znení 
neskorších zmien sa mení takto: 

1. Článok I., bod (3) sa mení a znie: „Časový rozsah vysielania: 51 hodín/týždenne“   
2. Článok III., bod (1) sa mení a znie: „Podiely programových typov za bežný mesiac, 

určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 13.10.2008 (č.d.p. 3972/2008). 
 

a/  Programová služba (100 %) 
      1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
      2. Programy : min. 80 % 

b/  Programy: (100 %) 
             1. Spravodajstvo: 0 % 

            2. Publicistika: 
2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.2 Ostatná publicistika:  0 % 

     3. Dokumentárne programy:  0 % 
     4. Dramatické programy: 0 % 
     5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 100 % 
     6. Hudobné programy: 0 % 
     7. Vzdelávacie programy: 0 % 
     8. Náboženské programy : 0 % 
     9. Športové programy: min. 0 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/874: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1068-LO/D-3544/2008 zo dňa 
16.09.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (RING TV s.r.o., Bratislava) 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 29/ 
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/266 
Prevádzkovateľ retransmisie: PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava  
 
Uznesenie č. 08-20/29.772: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie č. TKR/266 ku  dňu 
15.10.2008 podľa ustanovenia § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., z dôvodu, že spoločnosť 
PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava zanikla výmazom z obchodného registra. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/875: Kancelária Rady oznámi zánik registrácie č. TKR/266 spoločnosti SWAN, a.s, 
Bratislava, právnemu nástupcovi spoločnosti PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 30/ 
SK: 1020-LO/D-3269/2008 zo dňa 15.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/262 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 08-20/30.773: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
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Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 1020-LO/D-3269/2008 zo dňa 15.08.2008, posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, účastníka konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
IMAFEX, spol. s r.o. 
Bernolákova 5 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 1020-LO/D-3269/2008 zo dňa 15.08.2008, pretože účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti 
zastavenia konania poučený, a podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

zamieta 
 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/262, doručenú Rade 
dňa 15.08.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/876: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1020-LO/D-3269/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 31/ 
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/262 
Prevádzkovateľ retransmisie: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 08-20/31.774: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie č. TKR/262 ku  dňu  
06.12.2006 podľa ustanovenia § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., z dôvodu, že spoločnosť 
IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš nepodala návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do 
predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o registrácii retransmisie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/877: Kancelária Rady oznámi zánik registrácie č. TKR/262 spoločnosti IMAFEX, 
spol. s r.o., Liptovský Mikuláš. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 32/ 
SK: 1069-LO/D-3800/2008 zo dňa 30.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/282 
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ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 08-20/32.775: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný 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.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1069-LO/D-3800/2008 zo dňa 30.09.2008, posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, účastníka konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. 
Farská 7 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 1069-LO/D-3800/2008 zo dňa 30.09.2008, pretože správny orgán zistil, že ten, 
kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré môže začať 
správny orgán a podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

zamieta 
 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/285, doručenú Rade 
dňa 30.09.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/878: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1069-LO/D-3800/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 33/ 
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/285 
Prevádzkovateľ retransmisie: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 08-20/33.776: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie č. TKR/285 ku  dňu  
19.05.2008 podľa ustanovenia § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., z dôvodu, že spoločnosť Prvá 
Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou nepodala návrh na zápis prevádzkovania 
retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/879: Kancelária Rady oznámi zánik registrácie č. TKR/285 spoločnosti Prvá 
Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
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K bodu 34/ 
SK: 1120-LO/D-4148/2008 zo dňa 22.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/152 
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 08-20/34.777: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o predĺženie platnosti frekvencie / zmenu licencie č. T/152 na televízne vysielanie 
v správnom konaní č. 1120-LO/D-4148/2008 zo dňa 22.10.2008, účastníka konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
CREATV spol. s r.o. 
Jesenského 10 
040 01 Košice 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. T/152 zo dňa 11.11.2002 v znení neskoršie vykonaných zmien 
nasledovne:: 
Čl. IV., bod 3, veta „Frekvencia sa prideľuje na dobu do 31.12.2008“ sa mení a znie: 
„Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2010“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/880: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1120-LO/D-4148/2008 zo dňa 
22.10.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (CREATV spol. s r.o., 
Košice) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 35/ 
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/192 
Prevádzkovateľ retransmisie: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 08-20/35.778: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie č. TKR/192 ku  dňu  
13.12.2001 podľa ustanovenia § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., z dôvodu, že spoločnosť 
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske nepodala návrh na zápis prevádzkovania 
retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-20/881: Kancelária Rady oznámi zánik registrácie č. TKR/192 spoločnosti SPRÁVA 
KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske.  
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 36/ 
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/248 
Prevádzkovateľ retransmisie: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 08-20/36.779: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie č. TKR/248 ku  dňu  
21.03.2006 podľa ustanovenia § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., z dôvodu, že spoločnosť 
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske nepodala návrh na zápis prevádzkovania 
retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/882: Kancelária Rady oznámi zánik registrácie č. TKR/248 spoločnosti SPRÁVA 
KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske.  
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 37/ 
SK: 1124-LO/D-4202/2008 zo dňa 24.10.2008 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167 
ÚK: Progres Malacky, spol.  s r.o.  Malacky  
 
Uznesenie č. 08-20/37.780: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 1124-LO/D-4202/2008  zo dňa 24.10.2008,  posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/167, doručené Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
 
Progres Malacky, spol. s r.o. 
Mierové námestie 12 
901 01 Malacky    
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. 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/167 takto: 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/167/2000 zo dňa 08.02.2000  v znení  
neskorších zmien sa menia  nasledovne: 
 
Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„ 4. Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby:     
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Základný súbor:   STV1,  STV2, TA3, TV Markíza, eM-TV, ORF 1  
 
Rozšírený súbor:  STV1,  STV2, TA3, TV Markíza, eM-TV, ORF 1, ORF 2, 

Jetix, Film+,  JOJ, ČT1, ČT2, Prima, Spektrum, Eurosport, 
Viasat History, TV Noe, AXN, CNN, MTV 

 
Prémiový súbor:  STV1,  STV2, Trojka, TA3, TV Markíza, JOJ Plus, eM-TV, 

ORF 1, ORF 2,  MTV, Jetix, Film+, JOJ, ČT1, ČT2, Prima, 
Spektrum, Eurosport, Viasat History, TV Noe, AXN, CNN, 
ÓČKO, Nova Sport, Animax/Minimax, Zone Romantika, TV 
Paprika, BBC, Viasat Explorer, MGM Channel, TVA, TV 5 
MONDE,  

 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Devín; FUN Radio, VIVA, Rádio OKEY.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/883: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/167  v  SK č.: 1124-LO/D-
4202/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti Progres Malacky, spol. s r.o.,  a vyzve  ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 38/ 
SK: 1128-LO/D-4336/2008 zo dňa 03.11.2008 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice     
 
Uznesenie č. 08-20/38.781: 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 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
1128-LO/D-4336/2008 zo dňa 03.11.2008, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii retransmisie č. 
TKR/229, účastníka konania: 
 
Stavebné bytové družstvo I, Košice 
Vojenská 14 
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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  
  

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/229 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/229/2004 zo dňa 23.03.2004 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
 
 Bod 4. v časti 4.1 a 4.2  televízne programové služby sa mení takto:  

„4.1. KDS Magurská 
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televízne programové služby: 
základný súbor:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza,  JOJ, JOJ PLUS, TA 3, TV LUX, 

Music Box, Teleprior, ČT 1, ČT 2, Spektrum,  RTL, PRO 7, Sat 1, TV 5 
Monde, Eurosport, Duna TV, MTV 1, C1RW, Rai uno, AXN, CNN, 
Discovery Channel, Cartoon Network, Animal Planet, Minimax, MGM  

 
rozšírený súbor:  - 
 
rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Devín; VIVA 
4.2. KDS Helsinská   
televízne programové služby: 
základný súbor:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza,  JOJ, JOJ PLUS, TA 3,  Music Box, 

Teleprior, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Nova Sport, Minimax, RTL, PRO 7, Sat 
1, TV 5 Monde, Eurosport, Duna TV, MTV 1, C1RW, Rai uno, AXN, 
MGM, CNN, Discovery Channel, Cartoon Network, Animal Planet,  

rozšírený súbor:  - 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Devín; VIVA.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/884: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1128-LO/D-4336/2008 zo dňa 
03.11.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania: Stavebné bytové družstvo I, 
Košice a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 39/ 
SK: 1130-LO/D-4264/2008 zo dňa 29.10.2008 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167 
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 
 
Uznesenie č. 08-20/39.782: 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 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
1130-LO/D-4264/2008 zo dňa 29.10.2008, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii retransmisie č. 
TKR/284, účastníka konania: 
 
PS Kábel, spol. s r.o. 
Plavecký Štvrtok 172 
900 68 Plavecký Štvrtok 
 
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/284 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/284/2007 zo dňa 20.11.2007 sa mení takto: 
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 Bod 4. Ponuka programových služieb  sa mení takto:  

„4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
      televízne programové služby:    STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, JOJ 

PLUS, ČT 1, ČT 2, Prima, TV NOE, PRO 7, RTL, 
Super RTL, SAT 1,  

        rozhlasové programové služby:          Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN Rádio 

  rozšírený súbor:  -     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/885: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1130-LO/D-4264/2008 zo dňa 
29.10.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania: PS Kábel, spol. s r.o., 
Plavecký Štvrtok a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 40/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť: 3550/173-2008 zo dňa 16.09.2008 
Predmet: Nezaradenie programu Music Box / TV NAŠA  do ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
Sťažnosť smeruje proti: SBD II. Košice, Košice 
 
Uznesenie č. 08-20/40.783: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom 
v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 
3550/173-2008 zo dňa 16.09.2008 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/886: Kancelária Rady o výsledku šetrenia sťažnosti upovedomí sťažovateľa. 
T: ihneď         Z: LO 
 
K bodu 41/ 
SK: 1038-LO/D-3457/2008 zo dňa 08.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie  č. R/86  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. Poprad 
 
Uznesenie č. 08-20/41.784: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný 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.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1038-LO/D-3457/2008 zo dňa 08.09.2008, posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v doručenej žiadosti o zmenu licencie, účastníka konania (ďalej 
aj „ÚK“): 
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm.b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 50



 
zastavuje 

 
správne konanie č. 1038-LO/D-3457/2008 zo dňa 08.09.2008, pretože účastník konania listom 
doručeným Rade dňa 06.11.2008 vzal svoju žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. 
R/86  späť.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/887: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1038-LO/D-3269/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., Poprad. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 42/ 
SK: 1123-LO/D-4199/2008 zo dňa 24.10.2008 
vo veci  oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. Nitra 
 
Uznesenie č. 08-20/42.785: 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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
v správnom konaní č. 1123-LO/D-4199/2008 zo dňa 24.10.2008 posúdila  doručené oznámenie 
podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
RADIO ONE, s.r.o.  
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
z dôvodu zmeny spôsobu vysielania a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa 
ustanovenia § 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 č. R/91 na rozhlasové vysielanie   nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa   08.11.2005 sa časť I., časť III.  a časť IV.  
mení takto: 
1. Časť I. sa mení   a znie: 
„ 1.  Názov programovej služby: Radio One  

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: multiregionálny 
5.  Jazyk vysielania: slovenský  
6.  Pridelená frekvencia: 90,5 MHz Banská Bysrtica 
           89,2 MHz Brezno 
           90,6 MHz Nitra 
           89,7 MHz Zvolen 
           91,4 MHz  Žiar nad Hronom 
        104,6 MHz Ružomberok 
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7.  Vysielanie prostredníctvom  satelitu. “ 
 

2. V časti III. sa  za posledný text dopĺňa  bod 4, ktorý znie: 
„ 4. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 

podľa Jednotného systému označovania programov ( Vyhláška MK SR 589/2007).“ 
 

3. V časti IV. sa  za posledný text dopĺňa  bod 4, ktorý znie: 
„ 4. Vysielanie prostredníctvom satelitu Thor 3 na pozícii 0,8°West, prevádzkovaného na základe 

zmluvy so spoločnosťou TELENOR SATELLITE BROADCASTING AS.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/888: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné rozhodnutie v SK č.: 1123-LO/D-4199/2008 účastníkovi konania, spol. RADIO 
ONE, s.r.o. Nitra a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 43/ 
SK: 1109-LO/D-4075/2008 zo dňa 17.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 08-20/43.786: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
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 správnom konaní č. 
1109-LO/D-4075/2008 začatom dňa 17.10.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
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   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 1 3  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 7, Rádio Klasika  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
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5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 4075/2008 zo dňa 17.10.2007):  
Spravodajstvo - 0% 
Publicistika:  
1) politická publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika - 0 % 
  
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1) detské programy - 0 % 
2)  náboženské programy - 0 % 
3) literárno-dramatické programy - 0 % 
4) zábavné programy - 0% 
5) hudobné programy – min. 80% 
 
Podiely sú určené vzhľadom na charakter monotypovej programovej služby, kde najmenej 80% 
relácií vysielania patrí do skupiny relácií tvoriacich jeden programový typ. 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 8760 hodín ročne 
7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 
 

Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (digitálny satelitný a individuálny prenos pre 
individuálnych a skupinových príjemcov) 

b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (digitálny káblový prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/889: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1109-LO/D-4075/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 44/ 
SK: 1110-LO/D-4076/2008 zo dňa 17.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP:11:30 hod. 
 
Uznesenie č. 08-20/44.787: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
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 správnom konaní č. 
1109-LO/D-4075/2008 začatom dňa 17.10.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
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a po posúdení podkladov potrebných 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 :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 1 4  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
2. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 7, Rádio Klasika  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 4075/2008 zo dňa 17.10.2007):  
Spravodajstvo - 0% 
Publicistika:  
3) politická publicistika - 0 % 
4) ostatná publicistika - 0 % 
 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1) detské programy - 0 % 
2)  náboženské programy - 0 % 
3) literárno-dramatické programy - 0 % 
4) zábavné programy - 0% 
5) hudobné programy – min. 80% 
 
Podiely sú určené vzhľadom na charakter monotypovej programovej služby, kde najmenej 80% 
relácií vysielania patrí do skupiny relácií tvoriacich jeden programový typ. 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 8760 hodín ročne 
7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 
 

Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (digitálny satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov) 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (digitálny káblový prenos pre individuálnych a skupinových 

príjemcov) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/890: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1110-LO/D-4076/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
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K bodu 45/ 
SK: 1133-LO/D-4414/2008 zo dňa 07.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/33 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica 
 
Uznesenie č. 08-20/45.788: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o predĺženie platnosti frekvencie / zmenu licencie č. T/33 na televízne vysielanie 
v správnom konaní č. 1133-LO/D-4414/2008 zo dňa 07.11.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. T/33 zo dňa 12.04.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien 
nasledovne:: 
Čl. I., bod (3), písm. b) sa mení a znie: 

„32. kanál Skalica (pridelený do 31.12.2010), 
  48. kanál Senica (pridelený do 31.12.2010), 
  30. kanál Myjava (pridelený do 31.12.2010).“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/891: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1133-LO/D-4414/2008 zo dňa 
07.11.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 46/ 
SK: 1053-LO/D-3327/2008 zo dňa 22.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/155  
ÚK: K T R, s.r.o., Imeľ 
 
Uznesenie č. 08-20/46.789: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 1053-LO/D-3327/2008 zo 
dňa 22.08.2008, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/155 účastníka konania: 
 
K T R, s.r.o. 
Nám.J.Blaskovicsa  507/11  
Imeľ 946 52 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/155 nasledovne: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/155/1999 zo dňa 16.09.1999 sa menia a znejú 
takto: 
 
Bod 4. sa mení a znie nasledovne:        
  
,,4. Ponuka programových služieb:  

Televízne programové služby: 
základný súbor :  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 

1, ČT 2, M1, M2, Óčko, Šport 1, Film+, Viasat 
Explorer, Minimax, TV2, RTL Klub, ATV, Budapest 
TV, DoQ, Duna TV, HEMEU  

 
       Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Devín, Rádio Regina, 

Rádio Slovensko; Rádio EXPRES, VIVA“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/892: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 1053-LO/D-3327/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, K T R, s.r.o., Imeľ a vyzve ho  na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 47/ 
SK: 1132-LO/D-4096/2008 zo dňa 20.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/100  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota, Rimavská Sobota 
 
Uznesenie č. 08-20/47.790: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 1132-LO/D-4096/2008 zo dňa 20.10.2008, posúdila žiadosť 
o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/100 účastníka konania  
 
Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota 
Okružná 50 
979 01 Rimavská Sobota 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

 
registráciu retransmisie č. TKR/100 nasledovne: 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/100/1997 zo dňa 25.07.1997 v znení neskorších 
zmien sa mení nasledovne:  
 
Bod 4 sa mení a znie: 
 
4. Ponuka programových služieb: 
 
4.1 KDS  Rimavská Sobota – sídlisko Západ 
Základná programová ponuka:  
-televízne programové služby :STV 1, STV 2,STV 3, TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, ČT2, MTV 
1 , MTV 2, RTL Club, DUNA TV, RTL, PRO7, Super RTL, TELEVÍZO, VIASAT EXPLORER, 
VIASAT HISTORY, FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV, TV LOCALL 
 
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.2 KDS  Rimavská Sobota – nám. Š.M. Daxnera 
 Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby : STV 1, STV 2,STV 3, TV MARKÍZA, TA3, JOJ,  ČT1, ČT2, 
MTV 1, DUNA TV, TELEVÍZO, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV, TV LOCALL 
 
- rozhlasové programové služby : SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
Rozšírená programová ponuka: 
- televízne programové služby : STV 1, STV 2,STV 3, TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, ČT 2, 
MTV 1, MTV 2, RTL Klub, DUNA TV, RTL, PRO 7, SAT 1 Super RTL, TELEVÍZO, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV, TV LOCALL 
 
- rozhlasové programové služby : SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.3 KDS  Hnúšťa - Centrum 
Základná programová ponuka: 
- televízne programové služby : STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1,  MTV 1, 
RTL 2, SAT 1,  TELEVÍZO, EUROSPORT, MTV, CNN 
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.4 KDS  Hnúšťa - Kolónia 
Základná programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, MTV 1, 
RTL2, PRO7,SAT 1, Super RTL, TELEVÍZO, EUROSPORT, CNN   
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.5 KDS  Tornaľa  
Základná programová ponuka: 
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- televízne programové služby: : STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA,TA3,JOJ, ČT 1, ČT 2, 
MTV 1 , MTV 2, RTL Club, DUNA TV, PRO7, TELEVÍZO, FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, 
GTV   
 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.6 KDS  Tisovec 
Základná programová ponuka: 
-televízne programové služby: : STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA,TA3,JOJ, ČT1, ČT2, 
RTL 2, TELEVÍZO, EUROSPORT, MTV, CNN 
 
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/893: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1132-LO/D-4096/2008 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Okresné stavebné bytové družstvo 
Rimavská Sobota, Rimavská Sobota) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 48/ 
SK: 1058-LO/D-3592/2008 zo dňa 19.09.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
ÚP: 11:45 hod. 
 
Uznesenie č. 08-20/48.791: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS, v správnom 
konaní č. 1058-LO/D-3592/2008 zo dňa 19.09.2008, účastníka konania: 
 
MARTICO, s.r.o. 
Východná 14 
036 01 Martin 
  
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 ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin 
 

licenciu č. T/225 
na televízne vysielanie  

  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 
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„I. 
 
(1) Názov programovej služby: TOP REGIÓN 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny – KDS spoločnosti MARTICO, s.r.o., Martin   
 
 

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, vložka číslo: 317/L , oddiel: 
Sro, zo dňa 03.09.2008 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 317/L, oddiel: Sro, zo dňa 03.09.2008 

 
III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 19.09.2008 (č. d. p. 3592/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
2. Programy – min. 0 %  
b) Programy: 

1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 0 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 

 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 0 % 
 
3.) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania 
(ustanovenie §16 písm e/ ):  
a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 
4.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
5.) Podmienky vysielania teletextu: 

- nevysiela                       
   

6.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:  
nevzťahuje sa 
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7.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa  
 
8.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti  MARTICO, s.r.o., Martin. 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/27 spoločnosť MARTICO, s.r.o., Martin. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/894: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1058-LO/D-3592/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania MARTICO, s.r.o., Martin. 
T: 18.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 49/ 
Sťažnosť č. 3357/182-2008 zo dňa 26.08.2008 
Predmet: Sťažnosť na prevádzkovateľa retransmisie 
Sťažnosť smeruje proti: Ing. Ján Heššo, TKR/36 
 
Uznesenie č. 08-20/49.792: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu 
o šetrení sťažnosti č. 606/36-2007 zo dňa 02.02.2007 a v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní postupuje predmetnú sťažnosť Telekomunikačnému úradu 
Slovenskej republiky i Slovenskej obchodnej inšpekcii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/895: Kancelária Rady oznámi výsledok šetrenia sťažnosti sťažovateľovi a postúpi 
predmetnú sťažnosť Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky i Slovenskej obchodnej 
inšpekcii. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 50/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3829/181-2008      
(na vysielanie programu Súkromné pasce : Iná láska z 01.10.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3829/181-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-20/50.793: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3829/181-2008, smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-20/896: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-20/50.794: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 
písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania zo 
dňa 01.10.2008 na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/897: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 51/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3746/180-2008        
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3746/180-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 08-20/51.795: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskému rozhlasu vo veci možného porušenia § 
16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 17.9.2008 o cca 12:00 hod. 
odvysielal v rámci programu Rádiožurnál príspevok Bolívijská opozícia pristúpila na dohodu, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannsoti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/898: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-20/898-1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 52/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3572/174-2008       
(na vysielanie Poludňajší žurnál z dňa 15.8.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3572/174-2008 smerujúcej proti vysielaniu TA3. 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.      číslo licencie: T/125  
 
Uznesenie č. 08-20/52.796: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15.8.2008 o cca 12.00 hod. odvysielal v rámci programu 
Poludňajší žurnál príspevok Murgaš obvinil poslankyňu z porušovania zákona, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objekltívnosti a nestrannsoti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/899: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.  
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-20/899.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 53/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3743/179-2008         
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 22.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3743/179-2008   smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-20/53.797: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3743/179-2008 smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/900: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 54/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3300/169-2008      
(na vysielanie reklamy v mesiacoch apríl, máj, jún, júl 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/169-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-20/54.798: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3300/169-2008, smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/901: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
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Uznesenie č. 08-20/54.799: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3300/169-2008, smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa dní 4.4., 5.4., 6.4., 11.4., 12.4., 13.4., 18.4., 19.4., 20.4., 25.4., 
26.4., 27.4., 2.5., 3.5., 4.5., 9.5., 10.5., 11.5., 16.5., 17.5., 18.5., 23.5., 24.5., 25.5., 30.5., 31.5., 1.6., 
6.6., 7.6., 8.6., 13.6., 14.6., 15.6., 20.6., 21.6., 22.6., 27.6., 28.6., 29.6., 4.7., 5.7, 6.7., 11.7., 12.7., 
13.7., 14.7., 18.7., 19.7. a 20.7.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/902: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 55/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 29.9. a 3.10.2008) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza            číslo licencie: T/52 
 
Uznesenie č. 08-20/55.800: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 560/2008/TV z monitorovania 
Televízie vysielania Televízie AVT Bratislava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
29.09.2008 a 03.10.2008 vysielateľa AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. s licenciou č. T/52 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/903: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 56/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.58/08/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 2.9., 5.9.2008) 
Vysielateľ: Quartex group, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 08-20/56.801: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 58/2008/TV o monitorovaní TV 
WYWAR konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 02.09.2008 a 05.09.2008 vysielateľa 
Quartex group, spol. s r.o.  s licenciou č. T/109 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/904: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 57/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.62/08/TV o monitorovaní vysielania 3.TV 
(monitorovaný deň: 25.8., 29.8.2008) 
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Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová            číslo licencie: T/111 
 
Uznesenie č. 08-20/57.802: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči spoločnosti Seperdeo vita TV, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania z dní 15.08., 
18.08., 25.08. a 29.08.2008 na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/905: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 58/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/08/TV o monitorovaní vysielania Ižanská káblová televízia 
(monitorované dni: 21.9. a 28.9.2008) 
Vysielateľ: 3C s.r.o., Podbrezová                číslo licencie: T/144 
 
Uznesenie č. 08-20/58.803: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 66/2008/TV o monitorovaní IKT 
Ižanskej káblovej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.09.2008 
a 28.09.2008 vysielateľa Ižanská káblová televízia, s.r.o. s licenciou č. T/144 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/906: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 59/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/08/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice  
(monitorované dni: 28.9. a 5.10.2008) 
Vysielateľ: Káblová televízia Kojmatice s.r.o., Komjatice             číslo licencie: T/134 
 
Uznesenie č. 08-20/59.804: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 67/08/TV o monitorovaní INFO kanál 
Komjatice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 28.09.2008 a 05.10.2008 vysielateľa 
Káblová televízia Kojmatice s.r.o. s licenciou č. T/134 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/907: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 60/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2008 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom 
programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. m) a § 22 – 28 zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 3. štvrťrok 
2008.  
 
Uznesenie č. 08-20/60.805: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 23 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že v mesiaci august 2008 nevyhradil väčšinový 
podiel svojho vysielacieho času európskym dielam. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/908: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 61/ 
SK č.: 215-PgO/O-2761/2008 zo dňa 01.07.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/110-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Teleráno/ informácie o tanečnej škole Jagermaister/ 24.04.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41     
 
Uznesenie č. 08-20/61.806: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 215-PgO/O-2761/2008 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. 
s r. o.  podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/909: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania.
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-20/909.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 62/ 
SK č.: 214-PgO/O-2760/2008 zo dňa 01.07.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1776/112-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ V škole chcú viac rómskych asistentov/ 23.04.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 08-20/62.807: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 214-PgO/O-2760/2008 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o., 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v spravodajskom programe Televízne noviny dňa 23.04.2008 o cca 17:00 hod. odvysielal 
príspevok V škole chcú viac rómskych asistentov, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/910: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18.12.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-20/911: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 63/ 
SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/ príspevok informujúci o ublížení na zdraví nesúcom znaky 
rituálnej výstrahy v podsvetí/ 17.12.2006 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39          
 
Uznesenie č. 08-20/63.807: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 43-PgO/O-764/2007 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 
 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 17.12.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok  informujúci 
o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí, ktorý by svojím obsahom mohol 
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ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie 
a emocionálny stav, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  vo výške 500.000,-- Sk, slovom päťstotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že dňa 17.12.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok  informujúci 
o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí, bez zohľadnenia jeho vekovej 
vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

III. porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že pri klasifikácií programu Noviny, v rámci ktorého dňa 17.12.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal 
príspevok  informujúci o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí, neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 
308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  vo výške 50.000,-- Sk, slovom päťdesiattisíc 
slovenských korún. 
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Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/912: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania, 
spoločnosti MAC TV s.r.o.
T: 18.12.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-20/913: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 64/ 
SK č.: 1063-PgO/O-3753/2008 zo dňa 23.09.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2641/142-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy a komentáre/ Oslavy s otáznikmi/ 23.06.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 08-20/64.808: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 1063-PgO/O-3753/2008, vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona, sa podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-20/914: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 02.12.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-20/915: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 28.11.2008          Z: PgO 
 
65/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. októbru 2008 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2008. 
 
 
 
V Bratislave dňa 18.11.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
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           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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