
Zápisnica č. 11/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 01.06.2009 o 10:00 hod. 

dňa 02.06.2009 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

Program bol schválený.

01. júna 2009  , začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady   

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania: 

1.1. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava 
SK: 147-LO/O-R01/2009, 148-LO/O-R02/2009, 153-LO/O-R07/2009, 154-LO/O-R08/2009
vo veci pridelenia frekvencií:  89,3 MHz Bardejov, 99,9 MHz Giraltovce, 90,4 MHz Prešov, 
97,6 MHz Raslavice 

ÚP: 10.00 hod. 

1.2. Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
SK: 149-LO/O-R03/2009, 150-LO/O-R04/2009, 151-LO/O-R05/2009, 155-LO/O-R09/2009 
vo veci  pridelenia frekvencií:  92,3 MHz Levice,  106,4 MHz Liptovský Mikuláš,  93,5 MHz 
Lučenec, 92,9 MHz Rimavská Sobota 

ÚP: 10.15 hod. 

1.3. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
SK: 158-LO/O-R12/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 91,9 MHz Zlaté Moravce 

ÚP: 10.30 hod. 

1.4. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
SK: 156-LO/O-R10/2009, 161-LO/O-R15/2009, 162-LO/O-R16/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,0 MHz Trnava, 98,0 MHz Žilina, 104,2 MHz Žilina 

ÚP: 10.45 hod. 

1.5.Žiadateľ: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
SK: 162-LO/O-R16/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina 

ÚP: 11.00 hod. 

1.6.Žiadateľ: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
SK: 152-LO/O-R06/2009, 153-LO/O-R07/2009, 157-LO/O-R11/2009, 160-LO/O-R14/2009  
vo veci  pridelenia  frekvencií:  102,1 MHz Považská Bystrica,  90,4 MHz Prešov,  93,4 MHz 
Trnava, 90,8 MHz Žilina 

ÚP: 11.15 hod. 

1.7.Žiadateľ: L-MEDIA s.r.o., Liptovský Mikuláš
SK: 150-LO/O-R04/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 106,4 MHz Liptovský Mikuláš 

ÚP: 11.30 hod. 
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1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica
SK: 159-LO/O-R13/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 98,0 MHz Zlaté Moravce 

ÚP: 11.45 hod. 

1.9. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice 
SK: 153-LO/O-R07/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 90,4 MHz Prešov

ÚP: 12.00 hod. 

1.10. Žiadateľ: CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa 
SK: 153-LO/O-R07/2009, 161-LO/O-R15/2009, 162-LO/O-R16/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 90,4 MHz Prešov, 98,0 MHz Žilina, 104,2 MHz Žilina 

ÚP: 12.15 hod. 

1.11. Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o., Košice 
SK: 161-LO/O-R15/2009, 162-LO/O-R16/2009
vo veci pridelenia frekvencií: 98,0 MHz Žilina, 104,2 MHz Žilina 

ÚP: 12.30 hod. 

*********** 

2. júna 2009, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

2/ Výberové konanie 
SK: 147-LO/O-R01/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 89,3 MHz Bardejov 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

3/ Výberové konanie 
SK: 148-LO/O-R02/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 99,9 MHz Giraltovce 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

4/ Výberové konanie 
SK: 149-LO/O-R03/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 92,3 MHz Levice 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra

5/ Výberové konanie 
SK: 150-LO/O-R04/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 106,4 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra, L-MEDIA s.r.o., Liptovský Mikuláš

6/ Výberové konanie 
SK: 151-LO/O-R05/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Lučenec 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra

7/ Výberové konanie 
SK: 152-LO/O-R06/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 102,1 MHz Považská Bystrica 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
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8/ Výberové konanie 
SK: 153-LO/O-R07/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 90,4 MHz Prešov 
ÚK:  Slovenský  rozhlas,  Bratislava,  CAMPUS  MEDIA,  v.o.s.,  Stará  Ľubovňa,  Marek  Petráš, 
Košice, SPINOZA, s.r.o., Partizánske

9/ Výberové konanie 
SK: 154-LO/O-R08/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz Raslavice 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

10/ Výberové konanie 
SK: 155-LO/O-R09/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 92,9 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra

11/ Výberové konanie 
SK: 156-LO/O-R10/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 93,0 MHz Trnava 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

12/ Výberové konanie 
SK: 157-LO/O-R11/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 93,4 MHz Trnava 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske

13/ Výberové konanie 
SK: 158-LO/O-R12/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 91,9 MHz Zlaté Moravce 
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

14/ Výberové konanie 
SK: 159-LO/O-R13/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Zlaté Moravce 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

15/ Výberové konanie 
SK: 160-LO/O-R14/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Žilina 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 

16/ Výberové konanie 
SK: 161-LO/O-R15/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Žilina 
ÚK: CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa, ČH HORNETS s.r.o., Košice, Best FM Media spol. 
s r.o., Bratislava

17/ Výberové konanie 
SK: 162-LO/O-R16/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava, CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa, ČH HORNETS s.r.o., 
Košice, Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

18/ SK: 98-LO/D-1186/2009 zo dňa 26.03.2009
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vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/94
ÚP: Humenská televízia, s.r.o., Humenné

19/ SK: 142-LO/D-1804/2009 zo dňa 05.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/216
ÚP: Telemone, s.r.o., Bratislava

20/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce, držiteľ licencie č. R/77

21/ SK: 168-LO/D-2033/2009 zo dňa 19.05.2009
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,3 MHz Trebišov
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

22/ SK: 169-LO/D-2034/2009 zo dňa 19.05.2009
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 94,4 MHz Svidník
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

23/ SK: 170-LO/D-2032/2009 zo dňa 19.05.2009
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Medzilaborce
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

24/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o spustení vysielača

25/ Odpoveď Rozhlasovej rady k programovej službe Rádio Devín

26/ SK: 165-LO/D-1939/2009 zo dňa 13.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/233
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou

27/ SK: 124-LO/D-1350/2009 zo dňa 03.04.2009
vo veci žiadosti o zmenu o registrácie retransmisie č. TKR/170
ÚK: BSS, s.r.o., Nižná

28/ SK: 31-LO/D-464/2009 zo dňa 04.02.2009
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a MMDS
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske

29/ SK: 35-LO/D-517/2009 zo dňa 09.02.2009
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211
ÚK: Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou

30/ SK: 36-LO/D-727/2009 zo dňa 19.02.2009
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/221
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer, Banská Bystrica

31// Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1310/63-2009
(na vysielanie Smrtonosná pasca 3 z dňa 30.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1310/63-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:  T /39
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32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1688/73-2009 smerujúca voči vysielaniu Jemné Melódie
(monitorovaný deň/program: 23.4.2009 reklama na Clavin Strong)
Vysielateľ: Tam Art Production s.r.o.            číslo licencie: R/84

33/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1891/82-2009
(na vysielanie programu Noviny z dňa 8.5.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1891/82-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

34/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1388/65-2009
(na vysielanie programu PROMI Noviny z dňa 2.4.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1388/65-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

35/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1310/64-2009
(na vysielanie programu Črepiny* z dňa 30.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1310/64-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

36/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1879/80-2009
(na vysielanie dopravného servisu) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1879/80-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 

37/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1758/74-2009
(na vysielanie programov Televízne noviny z dní 20.03.2009 a 03.04.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1758/74-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.     číslo licencie: T/41 

38/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1829/78-2009 a 1834/79-2009
(na vysielanie programu Paľba z 4.5.2009) 
Správa o šetrení sťažností č. 1829/78-2009 a 1834/79-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 

39/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/67-2009
(na vysielanie programu Godzila z dňa 5.4.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1435/67-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 

40/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1920/83-2009 
(na vysielanie programu Správy z dňa 11.5.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1920/83-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
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41/ Kontrolný monitoring
Správa č.28/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 21. a 28.4.2009)
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice  číslo licencie: T/133

42/ Kontrolný monitoring
Správa č25./09/TV o monitorovaní vysielania Carisma TV
(monitorovaný deň: 5.4.2009)
Vysielateľ: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou číslo licencie: T/115

43/ SK č.: 88-PgO/O-1285/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 09.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/125 

44/ SK č.: 89-PgO/O-1286/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 10.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                          číslo licencie: T/125 

45/ SK č.: 90-PgO/O-1287/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 11.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                          číslo licencie: T/125 

46/ SK č.: 91-PgO/O-1288/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 12.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                     číslo licencie: T/125 

47/ SK č.: 92-PgO/O-1289/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 13.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 

48/ SK č.: 93-PgO/O-1290/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
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(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 16.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 

49/ SK č.: 94-PgO/O-1291/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 17.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 

50/ SK č.: 95-PgO/O-1292/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  priebežné výsledky monitorovania STV,  TV Markíza,  JOJ,  TA3, Slovenský rozhlas, 
Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 06.03. -
21.03.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Hlavné správy/ Prezidentský kandidáti odštartovali kampaň 
a Kampaň začali aj F. Mikloško a M. Melník/ 06.03.2009 o cca 18:40 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 

51/ SK č.: 112-PgO/O-1535/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  V politike/ 29.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 

52/ SK č.: 82-PgO/O-1279/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období kampane pred voľbou 
prezidenta SR ( monitorované obdobie: 9.3.- 18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 17.03.2009 o cca. 19:45 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 

53/ SK č.: 83-PgO/O-1280/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období kampane pred voľbou 
prezidenta SR ( monitorované obdobie: 9.3.- 18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 18.03.2009 o cca. 19:55 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 

54/ SK č.: 110-PgO/O-1533/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 01.04.2009 o cca. 19:55 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 

55/ SK č.: 46-PgO/O-902/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4884/221-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Roming/ 04.12.2008 o cca. 21:23 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
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56/ SK č.: 81-PgO/O-1278/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský rozhlas, 
Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 06.03. -
21.03.2009)  
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Teleráno/ 18.03.2009 o cca. 08:12 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 

57/ SK č.: 84-PgO/O-1281/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  De facto- špeciál/ 10.03.2009 o cca 23:00 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 

58/ SK č.: 85-PgO/O-1282/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  De facto- špeciál/ 17.03.2009 o cca 20:00 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 

59/ SK č.: 111-PgO/O-1534/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  De facto- špeciál/ 31.03.2009 o cca 19:50 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

60/ SK č.: 251-PgO/O-4984/2009 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych 
staníc STV1, TV Markíza, JOJ a TA3 (monitorované obdobie: 15.9.2008-15.10.2008) 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Noviny/  „Slovensko-  Maďarské  vzťahy“/  06.10.2008  o  cca  19:30 
hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

61/ SK č.: 10-PgO/O-217/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 69/2008/TV z monitorovania vysielania MUSIC BOX/NAŠA
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: vysielanie zo dňa 24.10.2008)
ÚK: CREA TV s.r.o.                                                                         číslo licencie: T/152 

62/ SK č.: 45-PgO/O-901/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4886/223-2008 a č. 162/16-2009 smerujúcich voči 
vysielaniu Rádia VIVA 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  sponzorovaný program nebol  zreteľne  označený menom sponzora/ 
10.12.2008)
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                               číslo licencie: R/70 

63/ Rôzne: 1. Správa č. 1 o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, JOJ, TA3,    
                      Slovenského rozhlasu a Rádia Expres v období  kampane pred voľbami do EP  
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                      (Monitorované obdobie: 16.5.-24.5.2009)

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – Slovenský rozhlas

*******************

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  430  úloh.  Všetky úlohy  termínované  ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-11/1.347: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
Výberové konanie 
SK: 147-LO/O-R01/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 89,3 MHz Bardejov 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

Uznesenie  č.  09-11/2.348: 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.  147-LO/O-R01/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom 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 89,3 MHz Bardejov

Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

pre potreby programovej služby Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/431: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie v správnom konaní č. 147-LO/O-R01/2009 a zašle ho Slovenskému rozhlasu 
spolu s frekvenčným listom.
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T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 3/ 
Výberové konanie 
SK: 148-LO/O-R02/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 99,9 MHz Giraltovce 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

Uznesenie  č.  09-11/3.349: 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.  148-LO/O-R02/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom 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 99,9 MHz Giraltovce

Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

pre potreby programovej služby Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/432:  V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č. 148-LO/O-R02/2009 a zašle ho Slovenskému rozhlasu 
spolu s frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 4/
Výberové konanie 
SK: 149-LO/O-R03/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 92,3 MHz Levice 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra

Uznesenie č. 09-11/4.350: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  149-LO/O-
R03/2009  začatom dňa  14.04.2009,  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 účastníkom konania:
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Rádio 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  

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 92,3 MHz  Levice 

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

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:
    „92,3 MHz  Levice“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.7 , ktorý znie:
  „2.7 Frekvencia:      92,3 MHz  Levice  

 Lokalita:  Levice - mesto
 Frekvenčný list: 1802/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/433: 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: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 5/
Výberové konanie 
SK: 150-LO/O-R04/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 106,4 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra, L-MEDIA s.r.o., Liptovský Mikuláš

Uznesenie  č.  09-11/5.351: 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.  150-LO/O-R04/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“):

L-MEDIA, s.r.o.
Hviezdoslavova 2
031 01 Liptovský Mikuláš

RADIO ONE
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Mostná 13
949 01 Nitra

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 L-Media, s.r.o., Liptovský Mikuláš,

licenciu č. R/232

na rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok:

I.

1. Názov programovej služby: L-Rádio
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk 
6. Pridelená frekvencia: 106,4 MHz Liptovský Mikuláš

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 Žilina, zo dňa 
16.04.2009, Oddiel: Sro vložka číslo 20335/L.

2. Údaje  o  štatutárnych  orgánoch a  kontrolných  orgánoch vysielateľa  s  licenciou:   podľa 
výpisu  z  Obchodného registra  Okresného súdu ŽIlina,  zo  dňa 16.04.2009,  Oddiel:  Sro 
vložka číslo 20335/L.

III.

Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej programovej skladby 
predloženej Rade 06.05.2009, zaevid. pod čísl.1821:

Programové typy: 
Spravodajstvo – 3,1 %
Publicistika:  
1. polit. publicistika –  0 %
2. ostatná publicistika – 20 %
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 1 %
2. náboženské programy – 0%
3. literárno-dramatické programy – 0 %
4. zábavné programy – 0 %
5. hudobné programy – 18,3 %
Ostatné programy: 57,6 %
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Navrhovaný  podiel  vysielacieho  času  (bežný  mesiac)  vyhradeného  vysielaniu  programov  vo 
verejnom záujme: – 24,0 %

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: 106,4 MHz Liptovský Mikuláš
Lokalita:                        Liptovský Mikuláš 

          Frekvenčný list:               Č. j.: 1806/10/2009 zo dňa 06.04.2009

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 nie
Informácie o vysielaných sieťach EON nie
Číslo programu PIN áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno
Prepínač hudba/reč M/S nie
Meno programového okruhu PS             L-RADIO_
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno

II. zamieta

podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) žiadosti účastníkov konania: RÁDIO ONE, s.r.o., Nitra

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
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. 09-11/434: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v SK: 1502-LO/O-R04/2009 a zašle ho účastníkom konania. Spoločnosti L-
MEDIA,  s.r.o.,  Liptovský  Mikuláš,  zašle  zároveň  frekvenčný  list  spolu  s  výzvou  na  úhradu 
správneho poplatku.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 6/ 
Výberové konanie 
SK: 151-LO/O-R05/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Lučenec 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra
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Uznesenie č. 09-11/6.352: 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.  151-LO/O-
R05/2009 začatom dňa 14.04.2009, 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 účastníkom konania:

Rádio 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  

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 93,5 MHz  Lučenec 

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

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:

2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „93,5 MHz  Lučenec“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.9 , ktorý znie:
  „2.9 Frekvencia:      93,5 MHz  Lučenec  

 Lokalita: Lučenec - mesto
 Frekvenčný list: 1804/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/435: 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: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 7/
Výberové konanie 
SK: 152-LO/O-R06/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 102,1 MHz Považská Bystrica 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
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Uznesenie  č.  09-11/7.353: 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.  152-LO/O-R06/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1
958 01 Partizánske

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

r o z h o d n u t i e :

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

 m e n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne:

Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 23.06.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„102,1 MHz Považská Bystrica“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 102,1 MHz Považská Bystrica

              Lokalita: Považská Bystrica
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1805/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

a 
zároveň  m e n í

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:
„102,1 MHz Považská Bystrica“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 102,1 MHz Považská Bystrica

              Lokalita: Považská Bystrica
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1805/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/436: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v SK: 152-LO/O-R06/2009 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
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úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 8/
Výberové konanie 
SK: 153-LO/O-R07/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 90,4 MHz Prešov 
ÚK:  Slovenský  rozhlas,  Bratislava,  CAMPUS  MEDIA,  v.o.s.,  Stará  Ľubovňa,  Marek  Petráš, 
Košice, SPINOZA, s.r.o., Partizánske

Uznesenie  č.  09-11/8.354: 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.  153-LO/O-R07/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“):

Marek Petráš
Mäsiarska 63
040 01 Košice

Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55 Bratislava

CAMPUS MEDIA, v.o.s.
Továrenská 43
064 01 Stará Ľubovňa

SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1
958 01 Partizánske

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

r o z h o d n u t i e :

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

I.

prideľuje frekvenciu 90,4 MHz Prešov 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93, Marek Petráš, Košice a podľa ustanovenia § 51 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 m e n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/93 nasledovne:

Rozhodnutie  o  udelení  licencie  č.  R/93/2006 zo dňa 17.07.2006 v znení  neskoršie  vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
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„90,4 MHz Prešov“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 90,4 MHz Prešov 

              Lokalita: Prešov
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1806/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

II. z a m i e t a

podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm.  d) zákona č. 308/2000 Z. z.  žiadosti  účastníkov konania: 
Slovenský  rozhlas,  CAMPUS  MEDIA,  v.o.s.,  Stará  Ľubovňa,  SPINOZA,  s.r.o., 
Partizánske.

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. 09-11/437: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie  v  SK:  153-LO/O-R07/2009  a  zašle  ho  účastníkom  konania.  Marekovi 
Petrášovi zašle zároveň frekvenčný list spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 9/
Výberové konanie 
SK: 154-LO/O-R08/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 97,6 MHz Raslavice 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

Uznesenie  č.  09-11/9.355: 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. 154-LO/O-R08/2009 zo dňa 14.04.2009, 
posúdila  žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom 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 97,6 MHz Raslavice
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Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 

pre potreby programovej služby Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/438: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 154-LO/O-R08/2009 a zašle ho Slovenskému rozhlasu 
spolu s frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 10/
Výberové konanie 
SK: 155-LO/O-R09/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 92,9 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra

Uznesenie č. 09-11/10.356: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  155-LO/O-
R09/2009 začatom dňa 14.04.2009, 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 účastníkom konania:

Rádio 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  

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 92,9 MHz  Rimavská Sobota 

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

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:

3. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „92,9 MHz  Rimavská Sobota“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.9 , ktorý znie:
  „2.10 Frekvencia:      92,9 MHz Rimavská Sobota  

 Lokalita: Rimavská Sobota - mesto
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 Frekvenčný list: 1807/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/439: 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: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 11/
Výberové konanie 
SK: 156-LO/O-R10/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 93,0 MHz Trnava 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

Uznesenie č. 09-11/11.357: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  156-LO/O-
R10/2009  začatom dňa  14.04.2009,  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:

Best FM Media spol.  s r.o.
Vajnorská 53
831 03 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 § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.:

prideľuje frekvenciu 93,0  MHz Trnava

držiteľovi  licencie na  rozhlasové vysielanie  č.  R/101,  spoločnosti  Best  FM Media spol.   s  r.o., 
Vajnorská 53, 831 03 Bratislava, 

a

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

me n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/101 nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/101/2007 zo dňa 20.10.2007 v znení neskorších zmien a 
doplnení sa menia a dopĺňajú takto: 

1.  v Čl. I., časť 6 sa v závere vkladá text:
„ 93,0 MHz  Trnava“

2.  v Čl. IV., sa vkladá  bod 2.2 , ktorý znie :
„2.2 Frekvencia: 93,0 MHz  Trnava 
  Lokalita: Trnava -mesto
  Frekvenčný list:        1080/10/2009 zo dňa 06.04.2009“
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/440: 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. Best FM Media spol.  s r.o., spolu s 
frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 12/
Výberové konanie 
SK: 157-LO/O-R11/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 93,4 MHz Trnava 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske

Uznesenie  č.  09-11/12.358: 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.  157-LO/O-R11/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1
958 01 Partizánske

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

r o z h o d n u t i e :

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

 m e n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne:

Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 23.06.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„93,4 MHz Trnava“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 93,4 MHz Trnava

              Lokalita: Trnava
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1809/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

a 
zároveň m e n í

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:
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1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„93,4 MHz Trnava“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 93,4 MHz Trnava

              Lokalita: Trnava
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1809/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/441: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v SK: 157-LO/O-R11/2009 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 13/
Výberové konanie 
SK: 158-LO/O-R12/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 91,9 MHz Zlaté Moravce 
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-11/13.359: 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. 158-LO/O-R12/2009 zo dňa 14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Dr. Vl. Clementisa 10
821 02 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 § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z. z.

 m e n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne:

Rozhodnutie  o  udelení  licencie  č.  R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení  neskoršie  vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„91,9 MHz Zlaté Moravce“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 91,9 MHz Zlaté Moravce

              Lokalita: Zlaté Moravce
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1810/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-11/442: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v SK: 158-LO/O-R12/2009 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 14/
Výberové konanie 
SK: 159-LO/O-R13/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Zlaté Moravce 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

Uznesenie  č.  09-11/14.360: 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.  159-LO/O-R13/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 1
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  

r o z h o d n u t i e :

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

 m e n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:

Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75 zo dňa 23.05.2000 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„98,0 MHz Zlaté Moravce“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 98,0 MHz Zlaté Moravce

              Lokalita: Zlaté Moravce
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1811/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/443: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v SK: 159-LO/O-R13/2009 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 15/
Výberové konanie 
SK: 160-LO/O-R14/2009 
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vo veci pridelenia frekvencie 90,8 MHz Žilina 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 

Uznesenie  č.  09-11/15.361:  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.  157-LO/O-R11/2009  zo  dňa  14.04.2009, 
posúdila  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

SPINOZA, s.r.o.
Nám. SNP 1
958 01 Partizánske

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

r o z h o d n u t i e :

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

 m e n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne:

Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 23.06.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„90,8 MHz Žilina“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 90,8 MHz Žilina

              Lokalita: Žilina
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1812/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.

a
zároveň m e n í

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:
„90,8 MHz Žilina“

2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text:
       „Frekvencia: 90,8 MHz Žilina

              Lokalita: Žilina
              Frekvenčný list:             Č. j.: 1812/10/2009 zo dňa 06.04.2009“

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-11/444: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v SK: 160-LO/O-R14/2009 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 16/
Výberové konanie 
SK: 161-LO/O-R15/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Žilina 
ÚK: CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa, ČH HORNETS s.r.o., Košice, Best FM Media spol. 
s r.o., Bratislava

Uznesenie č. 09-11/16.362: Rada odkladá rokovanie o tomto bode na svoje ďalšie zasadnutie.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-11/445:  Kancelária  rady  pripraví  materiál  ku  správnemu  konaniu  č.  161-LO/O-
R15/2009 na ďalšie rokovanie rady.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 17/
Výberové konanie 
SK: 162-LO/O-R16/2009 
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava, CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa, ČH HORNETS s.r.o., 
Košice, Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

Uznesenie č. 09-11/17.363: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  162-LO/O-
R16/2009  začatom dňa  14.04.2009,  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:

ČH HORNETS s.r.o.
Platanova 5
040 01 Košice

Best FM Media spol.  s r.o.
Vajnorská 53
831 03 Bratislava

T.W.Rádio s.r.o.
Banšelova 17
821 04 Bratislava

CAMPUS MEDIA, v.o.s.
Továrenská 43
064 01 Stará Ľubovňa

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

I. prideľuje frekvenciu 104,2  MHz Žilina

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/97, spoločnosti ČH HORNETS s.r.o., Platanova 5, 
040 01 Košice

a

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

me n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/97 nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/97/2006 zo dňa 07.11.2006 v znení neskorších zmien a 
doplnení sa menia a dopĺňajú takto: 

1.  v Čl. I., časť 6 sa v závere vkladá text:
„ 104,2 MHz  Žilina“

2.  v Čl. IV., časť 2. sa v závere vkladá bod 2.3 , ktorý znie :
„2.3 Frekvencia: 104,2MHz  Žilina “
        Lokalita: Žilina – Dom techniky
       Frekvenčný list:      971/10/2004 zo dňa 10.03.2004“

Uznesenie bolo prijaté.

I I .  z a m i e t a

podľa § 49 ods. 2  písm. d)  žiadosti účastníkov konania: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava, 
T.W.Rádio s.r.o., Bratislava,  CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa.

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. 09-11/446: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania.  Spol.  ČH HORNETS, s.r.o.,  Košice zašle 
rozhodnutie  spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 18/
SK: 98-LO/D-1186/2009 zo dňa 26.03.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/94
ÚP: Humenská televízia, s.r.o., Humenné

Uznesenie č.  09-11/18.364: 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  oznámenie  o  zmene  licencie  na  televízne  vysielanie,  v  správnom konaní  č.  98-LO/D-
1186/2009 zo dňa 26.03.2009, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):
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Humenská televízia s.r.o.
Gorkého 1
066 01 Humenné

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    

r o z h o d n u t i e :

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

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. T/94/1998 zo dňa 18.02.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien 
nasledovne:

Časť II. Právne skutočnosti spoločnosti sa mení a znie:
„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 Prešov, vložka 
číslo: 10373/P, oddiel: Sro, zo dňa 11.05.2009.

(2) Údaje  o  štatutárnych  orgánoch a  kontrolných  orgánoch  vysielateľa  s  licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 10373/P, oddiel: Sro, 
zo dňa 11.05.2009.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/447: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 98-LO/D-1186/2009 zo dňa 
26.03.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (Humenská televízia s.r.o., 
Humenné). 
T: 02.07.2009     Z: LO

K bodu 19/
SK: 142-LO/D-1804/2009 zo dňa 05.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/216
ÚP: Telemone, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-11/19.365: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 142-LO/D-1804/2009 zo 
dňa 05.05.2009  posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti  o licenciu č.  T/216, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Telemone, s.r.o.
Zámocká 30
811 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    

r o z h o d n u t i e :

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

26



mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/216 zo dňa 26.08.2008 v znení neskorších zmien  nasledovne:

1. Článok I., bod (4) sa mení a znie: 
„Územný rozsah vysielania: celoplošný – vysielanie prostredníctvom satelitu THOR V.“

2. Článok IV., bod 1.1. sa mení a znie:
„Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu THOR V.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-11/448: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  142-LO/D-1804/2009 
písomné  znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spoločnosti  Telemone,  s.r.o., 
Bratislava, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 20/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce, držiteľ licencie č. R/77

Uznesenie  č.  09-11/20.366: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  ako  orgán  príslušný  podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči držiteľovi 
licencie  č.  R/77,  spoločnosti  RÁDIO  KISS  s.r.o.,  Michalovce  vo  veci  možného  porušenia 
ustanovenia § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. – uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej 
správy práv.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/449: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 
Z.z.  a  vyzve  ho,  aby  sa  k  jeho  predmetu  vyjadril  v  lehote  siedmich  dní  odo  dňa  doručenia 
upovedomenia.
T: ihneď Z: LO

K bodu 21/
SK: 168-LO/D-2033/2009 zo dňa 19.05.2009
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,3 MHz Trebišov
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 09-11/21.367: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 168-LO/D-2033/2009 zo dňa 19.05.2009, 
posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 101,3 MHz Trebišov, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
817 55 Bratislava 15  
   
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto

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

prideľuje

Slovenskému rozhlasu, Mýtna ulica č. 1, Bratislava, 

frekvenciu 101,3 MHz Trebišov pre potreby programovej služby Slovenský rozhlas 4, Radio_FM.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-11/450: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  168-LO/D-2033/2009 
písomné  znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  Slovenskému  rozhlasu  spolu  s 
frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 22/
SK: 169-LO/D-2034/2009 zo dňa 19.05.2009
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 94,4 MHz Svidník
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 09-11/22.368: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.”), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 169-LO/D-2034/2009 zo dňa 19.05.2009, 
posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 94,4 MHz Svidník, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
817 55 Bratislava 15  
   
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania 

prideľuje

Slovenskému rozhlasu, Mýtna ulica č. 1, Bratislava, 

frekvenciu 94,4 MHz Svidník  pre potreby programovej služby Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-11/451: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  169-LO/D-2034/2009 
písomné  znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  Slovenskému  rozhlasu  spolu  s 
frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 23/
SK: 170-LO/D-2032/2009 zo dňa 19.05.2009
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vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 97,2 MHz Medzilaborce
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 09-11/23.369: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 170-LO/D-2032/2009 zo dňa 19.05.2009, 
posúdila  žiadosť  o  pridelenie  frekvencie  97,2  MHz  Medzilaborce,  účastníka  konania  (ďalej  aj 
„ÚK“):

Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
817 55 Bratislava 15  
   
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania 

prideľuje

Slovenskému rozhlasu, Mýtna ulica č. 1, Bratislava, 

frekvenciu 97,2 MHz Medzilaborce  pre potreby programovej služby Slovenský rozhlas 2, Rádio 
Regina.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-11/452: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  170-LO/D-2032/2009 
písomné  znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  Slovenskému  rozhlasu  spolu  s 
frekvenčným listom.
T: 02.07.2009 Z: LO

K bodu 24/
Oznámenie Slovenského rozhlasu o spustení vysielača

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila so spustením vysielača 1098 kHz Nitra Jarok na 
základe oznámenia Slovenského rozhlasu.

Úloha č. 09-11/453: Kancelária Rady uloží oznámenie zo dňa 19.05.2009 do spisového materiálu 
Slovenského rozhlasu.
T: ihneď Z: LO

K bodu 25/
Odpoveď Rozhlasovej rady k programovej službe Rádio Devín

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa  oboznámila s odpoveďou Rozhlasovej rady vo veci príjmu 
programovej služby Rádio Devín v Košiciach a okolí.

Úloha  č.  09-11/454: Kancelária  Rady uloží  odpoveď Rozhlasovej  rady  zo  dňa  25.05.2009  do 
spisového materiálu Slovenského rozhlasu.
T: ihneď Z: LO
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K bodu 26/
SK: 165-LO/D-1939/2009 zo dňa 13.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/233
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou

Uznesenie  č.  09-11/26.370: 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.  165-LO/D-1939/2009  zo  dňa 
13.05.2009, posúdila oznámenie zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/233 účastníka konania:

Družstvo BELSAT
Ul. SNP 362/63
067 81 Belá nad Cirochou

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. 

mení

registráciu retransmisie č. TKR/233 zo dňa 07.12.2004  nasledovne:

Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:

„4. Ponuka programových služieb:
STV 1,  STV 2,  Trojka,  TV Markíza,  JOJ,  JOJ PLUS, TA 3,  ČT 1,  ČT 2,  Discovery Channel,  
Halmark, PRO 7, VOX, Film +, Viasat Explorer, Viasat History, TV LUX, TV NOE, Music Box, 
Minimax, Nova Sport.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  09-11/455: Kancelária Rady vydá  v správnom konaní  č.  165-LO/D-1939/2009 zo dňa 
13.05.2009 písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Družstvo BELSAT) a 
vyzve ho  na úhradu správneho poplatku.
T: 02.07.2009         Z: LO

K bodu 27/
SK: 124-LO/D-1350/2009 zo dňa 03.04.2009
vo veci žiadosti o zmenu o registrácie retransmisie č. TKR/170
ÚK: BSS, s.r.o., Nižná

Uznesenie  č.  09-11/27.371: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č.  308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 124-LO/
D-1350/2009 zo dňa 03.04.2009,  posúdila žiadosť o zmeny registrácie retransmisie č.  TKR/170 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):
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BSS s.r.o.
Závodná 459
027 43 Nižná

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/170. Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/170 zo 
dňa 07.03.2000 v znení neskorších zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení  znejú takto:

„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia 

1.1 hlavná stanica - lokalita: Nižná, Závodná 459
1.2 hlavná stanica – lokalita: Tvrdošín – Medvedzie bl. Č. 27
1.3 hlavná stanica – lokalita: Sedliacka Dubová, Obecný úrad
1.4 hlavná stanica – lokalita: Krivá, základná škola
1.5 hlavná stanica – lokalita: Vasiľov, Obecný úrad
1.6 hlavná stanica – lokalita: Obec Tupá

2.Územný rozsah retransmisie: 
Nižná – obytné bloky č. 460-469, 473-479, 498-505, 483, 485, 487, 489, 491, 1020; Tvrdošín – 
sídlisko Medvedzie; obec Sedliacka Dubová, obec Krivá, obec Vasiľov, obec Tupá.

3. počet prípojok: 
    3.1 Nižná - 333

3.2 Tvrdošín – Medvedzie -1828
3.3 Sedliacka Dubová - 90
3.4 Krivá - 140
3.5 Vasiľov – 98
3.6 Tupá - 150
––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:  2639

4. Ponuka programových služieb:

4.1 Nižná
základný súbor:
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, TA3, JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČT 
1, ČT 2, RTL, VIVA, SPEKTRUM, NOVA SPORT, JIM JAM, TV PATRIOT.
Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM,  Rádio 
Regina; Rádio Lumen, Rádio Expres.
Rozšírený súbor: -

4.2 Tvrdošín – Medvedzie
základný súbor:
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, TA3, JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, ČT 
1, ČT 2, SPEKTRUM, NOVA SPORT, JIM JAM, TV PATRIOT.
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Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM,  Rádio 
Regina; Rádio Lumen, Rádio Expres.
Rozšírený súbor: -

4.3 Sedliacka Dubová
základný súbor:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRO 7, RTL, 
SAT 1, VIVA.

Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM,  Rádio 
Regina; Rádio Lumen, Rádio Expres.
Rozšírený súbor:-

4.4 Krivá
základný súbor:
Televízne programové služby: Slovenský rozhlas:  STV1, STV2, TV Markíza, TA3, JOJ, JOJ 
PLUS, TV LUX, ČT 1, ČT 2, NOVA SPORT.

Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM,  Rádio 
Regina; Rádio Lumen, Rádio Expres.
Rozšírený súbor: -

4.5 Vasiľov
Základný súbor:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3 , ČT 1, ČT 2

 
Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:   Rádio  Slovensko,  Rádio_FM,  Rádio 
Regina; Rádio Lumen, Rádio Expres.
Rozšírený súbor: -

4.6 Tupá
Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, RTL II, PRO 7, MTV, 
M1, M2, DUNA

Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Regina;  Rádio 
Expres.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/456: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 124-LO/D-1350/2009 zo dňa 
03.04.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (BSS, s.r.o.) a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku.

T: 02.07.2009         Z: LO

K bodu 28/
SK: 31-LO/D-464/2009 zo dňa 04.02.2009
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a MMDS
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske

Uznesenie  č.  09-11/28.372: Rada pre  vysielanie  a  retransmisiu  (  ďalej  len „Rada“ )  ako orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  b)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a  o  zmene  zákona č.195/2000  Z.z.  o  telekomunikáciách    (  ďalej  len „zákon č. 
308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 31-LO/D-464/2009 
zo  dňa  04.02.2008,  posúdila  žiadosť  o  registráciu  retransmisie  prostredníctvom  systému 
KDS,MMDS, Partizánske žiadateľa - spoločnosti :
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Správa káblových rozvodov, s.r.o.
Nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva 
 

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/300

za nasledovných podmienok :

 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Podľa rozhodnutia TÚ SR č. 
9710741040 zo dňa 17.10.2007.   
 Hlavná stanica: KDS – Partizánske, Malá okružná 927/52
                         MMDS – Partizánske Nitrianska cesta 503/60

2. Územný rozsah retransmisie: KDS – Partizánske Centrum, Štrkovec, sídl. Luhy
                                                  MMDS – Partizánske a okolie
3.  Počet  prípojok: KDS - 4 789
            MMDS – analógová ponuka : 454, digitálna ponuka: 473       
     Počet prípojok spolu: 5 716

4.  Ponuka programových služieb:  

4.1 Základná analógová KDS: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV 
Lux, Music Box , Televízo, ČT 1, ČT2, Infokanál mesta Partizánske, Spektrum, PRO 7, Sat 1, RTL, 
Super RTL, TV 5, AXN

Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Regina,  Rádio 
Devín,  Rádio_FM;  HIT  FM rádio,  Rádio  Lumen,  Rádio  OKEY,  FUN Rádio,  Rádio  EXPRES, 
VIVA rádio

4.2 Rozšírená analógová KDS:
Nova sport, Jetix, Viasat History

3.3 Základná digitálna KDS:
STV 1 , STV 2, Trojka, TV Markíza, TV JOJ, JOJ Plus, TA 3, TV Lux, Music Box, ČT 1, ČT 2, ČT 
24,  TV Noe,  Nova Sport,  TV Paprika,  TV Deko,  Minimax/Animax,  Eurošport,  Film +,  Viasat 
History,  Viasat Explorer, Šport 1, Animal Planet, Discovery,  Jetix, Zone reality,  Hallmark, Blue 
Hustler  

Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Regina,  Rádio 
Devín, Rádio_FM, Rádio Patria; Rádio Lumen, Rádio OKEY, Rádio Lumen, FUN Rádio, VIVA 
rádio, Rádio 7, Rádio Hey, Rádio EXPRES, Český rozhlas 1, Český rozhlas 2, Český rozhlas 3.

4.3 Základná analógová MMDS:
STV 1 , STV 2, Trojka, TV Markíza, TV JOJ, JOJ Plus, Infokanál mesta Partizánske, ČT 1

4.4 Základná digitálna MMDS:
STV 1, STV2, Trojka, TV Markíza, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV Lux, Music box, ČT1, ČT2, ČT 24, 
TV Noe, Nova Sport, TV Paprika, TV Deko, Minimax/Animax, Eurošport, Film +, Viasat History, 
Viasat Explorer, Šport 1, Animal Planet, Discovery, Jetix, Zone Reality, Hallmark, Blue Hustler
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Rozhlasové  programové  služby:  Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Regina,  Rádio 
Devín, Rádio_FM, Rádio Patria; Rádio Lumen, Rádio OKEY, Rádio Lumen, FUN Rádio, VIVA 
rádio, Rádio 7, Rádio Hey, Rádio EXPRES, Český rozhlas 1, Český rozhlas 2, Český rozhlas 3.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/457: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 31-LO/D-464/2009 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. Správa káblových rozvodov, s.r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku.
T: 02.07.2009         Z: LO

K bodu 29/
SK: 35-LO/D-517/2009 zo dňa 09.02.2009
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211
ÚK: Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou

Uznesenie  č.  09-11/29.373: 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.  35-LO/D-517/2009  zo  dňa 
09.02.2009, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211 účastníka konania:

Mestský bytový podnik, a.s.
Sídlisko Lúčna 819
093 01 Vranov nad Topľou

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

rozhodnutie:

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

zastavuje

správne  konanie  č.  35-LO/D-517/2009  zo  dňa  09.02.2009,  pretože  účastník  konania  na  výzvu 
správneho  orgánu  v  určenej  lehote  neodstránil  nedostatky  svojho  podania  a  bol  o  možnosti 
zastavenia konania poučený.

Uznesenie bolo prijaté.

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

zamieta

žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/211, doručenú Rade 
dňa 09.02.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/458: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 35-LO/D-517/2009 zo dňa 
09.02.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Mestský bytový podnik, a.s., 
Vranov nad Topľou).
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T: 02.07.2009         Z: LO

K bodu 30/
SK: 36-LO/D-727/2009 zo dňa 19.02.2009
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/221
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer, Banská Bystrica

Uznesenie  č.  09-11/30.374: 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.  36-LO/D-727/2009  zo  dňa 
19.02.2009, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/221 účastníka konania:

Ján Homola  Cabel – televizion Homayer
Brezová 29
974 05 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 § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

mení

registráciu retransmisie č. TKR/221 zo dňa 09.09.2003  nasledovne:

„1.  Špecifikácia  telekomunikačnej  siete  alebo  zariadenia  podľa  :  v  zmysle  splnenia 
oznamovacej povinnosti voči Telekomunikačnému úradu SR podľa zákona č. 610/2003 Zb. zo dňa 
19.06.2003.

1.1. Hlavná stanica: A. Hlinku 3, Detva
1.2. Hlavná stanica: Partizánska 1601, Hriňová

2. Územný rozsah retransmisie: Detva, Hriňová
3. Počet pripojených  účastníkov: 

3.1. Detva:     1641
3.2. Hriňová:   196

      Spolu:               1837
4.  Ponuka programových služieb:
4.1.KDS Detva 
 Základná ponuka:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, 
ČT  2,   Music  Box,  TV  Patriot,  TV  LUX,  Cartoon 
Network

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina;  FUN RADIO, Lumen, Expres, 
rádio OKEY

Rozšírená ponuka: 
 televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, 

ČT  2,   Music  Box,  TV  Patriot,  TV  LUX,  Cartoon 
Network,  Eurosport,  Hallmark,  Discovery  Channel, 
Animal  Planet,  Viasat  Explorer,  Viasat  History,  Zone 
Reality, MGM, Minimax, CNN, Blue Hustler

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina;  FUN RADIO, Lumen, Expres, 
rádio OKEY
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4.2.KDS Hriňová
 Základná ponuka:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
Cartoon Network, SAT 1, VOX

 rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina;  FUN RADIO, Lumen, Expres, 
rádio OKEY

  Rozšírená ponuka: 
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, 

Cartoon Network, SAT 1, VOX,  Music Box, Hallmark, 
Discovery Channel, Animal Planet, CNN

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina;  FUN RADIO, Lumen, Expres, 
rádio OKEY“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/459: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 36-LO/D-727/2009 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Ján Homola  Cabel – televizion Homayer, 
Banská Bystrica) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 19.06.2009         Z: PKO

K bodu 31/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1310/63-2009
(na vysielanie Smrtonosná pasca 3 z dňa 30.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1310/63-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie:  T /39

Uznesenie  č.  09-11/31.375: 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.  1310/63-2009, 
vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 
a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/460: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 32/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1688/73-2009 smerujúca voči vysielaniu Jemné Melódie
(monitorovaný deň/program: 23.4.2009 reklama na Clavin Strong)
Vysielateľ: Tam Art Production s.r.o.            číslo licencie: R/84
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Uznesenie  č.  09-11/32.376: 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.  1688/73-2009, 
vedenú voči TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/461: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

Uznesenie  č.  09-11/32.377: 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 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 
2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23.04.2009 v čase o 06:00 hod., 06:25 hod., 
07:27 hod., 07:59 hod., 08:28 hod. odvysielal sponzorovaný program Správy o počasí, ktorý nebol 
označený názvom sponzora. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/462: 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: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 33/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1891/82-2009
(na vysielanie programu Noviny z dňa 8.5.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1891/82-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-11/33.378: 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.  1891/80-2009, 
vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/463: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 34/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1388/65-2009
(na vysielanie programu PROMI Noviny z dňa 2.4.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1388/65-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39
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Uznesenie  č.  09-11/34.379: 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.  1388/65-2009,  vedenú voči  vysielateľovi  MAC TV,  s.r.o.,  a  uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/464: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 35/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1310/64-2009
(na vysielanie programu Črepiny* z dňa 30.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1310/64-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-11/35.380: 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.  1310/64-2009, 
vedenú voči  MAC TV,  s.r.o.,  a  uznala  sťažnosť  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/465: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 36/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1879/80-2009
(na vysielanie dopravného servisu) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1879/80-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie  č.  09-11/36.381: 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.  1879/80-2009, 
vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/466: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 37/
Šetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 1758/74-2009
(na vysielanie programov Televízne noviny z dní 20.03.2009 a 03.04.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1758/74-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41 

Uznesenie  č.  09-11/37.382: 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.  1758/74-2009, 
vedenú  voči  MARKÍZA  –  SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.  a  uznala  sťažnosť  podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/467: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 38/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1829/78-2009 a 1834/79-2009
(na vysielanie programu Paľba z 4.5.2009) 
Správa o šetrení sťažností č. 1829/78-2009 a 1834/79-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41 

Uznesenie  č.  09-11/38.383: 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 sťažnosti evidované pod č. 1829/78-2009 a č. 
1834/79-2009,  vedené  voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  a 
uznala  sťažnosti  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.z.  za 
neopodstatnené. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/468: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 39/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1435/67-2009
(na vysielanie programu Godzila z dňa 5.4.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1435/67-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41 
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Uznesenie  č.  09-11/39.384: 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 § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1435/67-2009, vedenú 
voči  vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  a  uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/469: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 40/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1920/83-2009 
(na vysielanie programu Správy z dňa 11.5.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1920/83-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie  č.  09-11/40.385: 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.  1920/83-2009, 
vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/470: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 41/
Kontrolný monitoring
Správa č.28/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 21. a 28.4.2009)
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice            číslo licencie: T/133

Uznesenie č. 09-11/41.386: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  po prerokovaní  Správy č.  28/2009/TV z monitorovania 
vysielania Televízie Trenčianske Teplice skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 21.04. a 28.04.2009 vysielateľa Televízia s.r.o., Trenčianske Teplice s licenciou 
č. T/133 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/471: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 42/
Kontrolný monitoring
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Správa č25./09/TV o monitorovaní vysielania Carisma TV
(monitorovaný deň: 5.4.2009)
Vysielateľ: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou číslo licencie: T/115

Uznesenie č. 09-11/42.387: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon  č.  308/2000  Z.z.“)  po  prerokovaní  Správy č.  25/2009/TV z  monitorovania 
vysielania Carisma TV skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní dňa 05.04.2009 
vysielateľa CARISMA spol.  s  r.o.,  Dvory nad Žitavou s licenciou č. T/115  nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/472: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 43/
SK č.: 88-PgO/O-1285/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 09.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-11/43.388: 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. 88-PgO/O-1285/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/473: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 44/
SK č.: 89-PgO/O-1286/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 10.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125
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Uznesenie  č.  09-11/44.389: 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. 89-PgO/O-1286/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/474: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 45/
SK č.: 90-PgO/O-1287/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 11.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125   

Uznesenie  č.  09-11/45.390: 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. 90-PgO/O-1287/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/475: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 46/
SK č.: 91-PgO/O-1288/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 12.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125   
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Uznesenie  č.  09-11/46.391: 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. 91-PgO/O-1288/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/476: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 47/
SK č.: 92-PgO/O-1289/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 13.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-11/47.392: 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. 92-PgO/O-1289/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/477: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 48/
SK č.: 93-PgO/O-1290/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 16.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125   
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Uznesenie  č.  09-11/48.393: 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. 93-PgO/O-1290/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/478: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 49/
SK č.: 94-PgO/O-1291/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Téma dňa/ 17.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125    

Uznesenie  č.  09-11/49.394: 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. 94-PgO/O-1291/2009 vedené 
voči C.E.N. 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. 09-11/479: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 50/
SK č.: 95-PgO/O-1292/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  priebežné výsledky monitorovania STV,  TV Markíza,  JOJ,  TA3, Slovenský rozhlas, 
Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 06.03. -
21.03.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Hlavné správy/ Prezidentský kandidáti odštartovali kampaň 
a Kampaň začali aj F. Mikloško a M. Melník/ 06.03.2009 o cca 18:40 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125  
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Uznesenie  č.  09-11/50.395: 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. 95-PgO/O-1292/2009 C.E.N. s.r.o.

porušil

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

tým,

že v spravodajskom programe Hlavné správy zo dňa 6.3.2009 odvysielal príspevky Prezidentskí 
kandidáti  odštartovali  kampaň a Kampaň začali  aj  F.  Mikloško a M. Melník, v ktorých nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

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. 09-11/480: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania
T: 02.07.2009         Z: PKO

K bodu 51/
SK č.: 112-PgO/O-1535/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  V politike/ 29.03.2009 o cca 19:55 hod.)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125  

Uznesenie  č.  09-11/51.396: 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. 112-PgO/O-1535/2009 vedené voči C.E.N. 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.
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Úloha č. 09-11/481: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

K bodu 52/
SK č.: 82-PgO/O-1279/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období kampane pred voľbou 
prezidenta SR ( monitorované obdobie: 9.3.- 18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 17.03.2009 o cca. 19:45 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41   

Uznesenie  č.  09-11/52.397: 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. 82-PgO/O-1279/2009 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/482: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/483: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.06.2009         Z: PgO

K bodu 53/
SK č.: 83-PgO/O-1280/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období kampane pred voľbou 
prezidenta SR ( monitorované obdobie: 9.3.- 18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 18.03.2009 o cca. 19:55 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41    

Uznesenie  č.  09-11/53.398: 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. 83-PgO/O-1280/2009 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.
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Úloha č. 09-11/484: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/485: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 54/
SK č.: 110-PgO/O-1533/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009) 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 01.04.2009 o cca. 19:55 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41   

Uznesenie  č.  09-11/54.399: 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. 110-PgO/O-1533/2009 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/486: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/487: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19.06.2009         Z: PgO

Uznesenie  č.  09-11/54.399.1: 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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.03.2009 o cca 19:55 hod. odvysielal 
program Na Telo – Prezidenské voľby,  v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti  a 
nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-11/488: 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: 23.06.2009         Z: PKO
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K bodu 55/
SK č.: 46-PgO/O-902/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4884/221-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Roming/ 04.12.2008 o cca. 21:23 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41  

Uznesenie  č.  09-11/55.400: 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. 46-PgO/O-902/2009 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. 09-11/489: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 16.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/490: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 56/
SK č.: 81-PgO/O-1278/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský rozhlas, 
Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 06.03. -
21.03.2009)  
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Teleráno/ 18.03.2009 o cca. 08:12 hod.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41    

Uznesenie  č.  09-11/56.401: 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. 81-PgO/O-1278/2009 MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s 
r.o.

porušil

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 14 
zákona č. 46/1999 Z.z. 

tým,

že v programe Teleráno zo dňa 18.3.2009 uvejnil výsledky prieskumu verejnej mienky,

za čo mu ukladá

48



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. 09-11/491: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania
T: 02.07.2009         Z: PKO

K bodu 57/
SK č.: 84-PgO/O-1281/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: De facto- špeciál/ 10.03.2009 o cca 23:00 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39  

Uznesenie  č.  09-11/57.402: 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. 84-PgO/O-1281/2009 vedené voči spoločnosti MAC TV 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. 09-11/492: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/493: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 58/
SK č.: 85-PgO/O-1282/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský   
rozhlas, Rádio Expres v období kampane, moratória a voľby prezidenta SR (monitorované obdobie: 
9.3.-18.3.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  De facto- špeciál/ 17.03.2009 o cca 20:00 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-11/58.403: 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  
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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. 85-PgO/O-1282/2009 vedené voči spoločnosti MAC TV 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. 09-11/494: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/495: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 59/
SK č.: 111-PgO/O-1534/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009)
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  De facto- špeciál/ 31.03.2009 o cca 19:50 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39    

Uznesenie  č.  09-11/59.404: 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. 111-PgO/O-1534/2009 vedené voči spoločnosti MAC TV 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. 09-11/496: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zastavení  správneho konania  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania.
T: 23.06.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-11/497: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 12.06.2009         Z: PgO

K bodu 60/
SK č.: 251-PgO/O-4984/2009 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych 
staníc STV1, TV Markíza, JOJ a TA3 (monitorované obdobie: 15.9.2008-15.10.2008) 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Noviny/  „Slovensko-  Maďarské  vzťahy“/  06.10.2008  o  cca  19:30 
hod.)
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ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39           

Uznesenie  č.  09-11/60.405: 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. 251-PgO/O-4984/2008 MAC TV  s.r.o.

porušil

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

tým,

že  v  programe  Noviny  zo  dňa  6.10.2009  odvysielal  príspevok  „SLOVENSKO-MAĎARSKÉ-
VZŤAHY“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64 ods.  1  písm.  a)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  sankciu -  upozornenie  na
porušenie zákon

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. 09-11/498: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá  písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania
T: 19.06.2009         Z: PgO

K bodu 61/
SK č.: 10-PgO/O-217/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 69/2008/TV z monitorovania vysielania MUSIC BOX/NAŠA
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: vysielanie zo dňa 24.10.2008)
ÚK: CREA TV s.r.o.                                                                         číslo licencie: T/152     

Uznesenie  č.  09-11/61.406: 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 podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 10-PgO/O-217/2009 CREA TV s.r.o.,  

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,

že  dňa  24.10.2008  odvysielal  sponzorovaný  program –  videoklip  k  piesni  Amerika skupiny 
Rammstein,  ktorý  nebol  na  začiatku  označený  názvom,  resp.  logom  sponzora,  sponzorované 
programy – videoklip k piesni  Maria interpreta  Ricky Martin, videoklip k piesni  Angels  skupiny 
Morandi a  videoklip  k  piesni  Because  The  Night  interpretky  Cascada,  ktoré  neboli  na  konci 
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označené názvom, resp. logom sponzora, sponzorovaný program -  videoklip k piesni Sorry, Blame 
It  On  Me  interpreta  Akon,  ktorý  nebol  na  začiatku  označený  názvom,  resp.  logom  sponzora, 
sponzorované programy - videoklip k piesni So Sexy skupiny Young Don, videoklip k piesni Listen 
interpretky Beyonce  a videoklip k piesni  Without You skupiny The Feeling,  ktoré neboli na konci 
označené  názvom,  resp.  logom sponzora,  sponzorovaný  program –  videoklip  k  piesni  Forever 
interpreta  Christ  Brown,  ktorý  nebol  na  začiatku  označený  názvom,  resp.  logom  sponzora, 
sponzorovaný program – videoklip k piesni When I Grow Up skupiny Pussycat Dolls, ktorý nebol 
na  konci  označený názvom,  resp.  logom sponzora,  sponzorovaný program – videoklip  k  piesni 
Window  Shopper interpreta  50  Cent,  ktorý  nebol  na  začiatku  označený  názvom,  resp.  logom 
sponzora,  sponzorované  programy  -  videoklip  k  piesni  He  Said  She  Said  interpretky  Ashiley  
Tisdale,  videoklip k piesni Sunrise skupiny Duran Duran, videoklip k piesni Dance Floor Anthem 
skupiny Good Charlotte, videoklip k piesni So Sexy skupiny Young Don, videoklip k piesni DJ Take 
Me Way  skupiny  Deep Zone Project,  videoklip k piesni  You Know Me Better interpreta  Roisin 
Murphy, videoklip k piesni No Air interpretov Jordin Sparks Ft. Chris Brown a videoklip k piesni 
Right To Be Wrong  interpreta  Joss Stone, ktoré neboli na konci označené názvom, resp. logom 
sponzora.

Uznesenie bolo prijaté.

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. 09-11/499: 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: 05.06.2009         Z: PKO

K bodu 62/
SK č.: 45-PgO/O-901/2009 zo dňa 24.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4886/223-2008 a č. 162/16-2009 smerujúcich voči 
vysielaniu Rádia VIVA 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  sponzorovaný program nebol  zreteľne  označený menom sponzora/ 
10.12.2008)
ÚK: Rádio VIVA a.s.                                                                                   číslo licencie: R/70

Uznesenie  č.  09-11/62.407: 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. 45-PgO/O-901/2009 vedené voči spoločnosti Rádio VIVA, a.s. 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.
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Úloha č. 09-11/500: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 16.06.2009         Z: PKO

63/ Rôzne
1/ Správa č. 1 o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenského rozhlasu a 
Rádia  Expres  v  období  kampane  pred  voľbami  do  EP  (Monitorované  obdobie:  16.5.  - 
24.5.2009)

Rada berie sprvu č. 1 o monitorovaní vysielania v období kampane pred voľbami do EP na vedomie.

2/ Správa zo služobnej zahraničnej cesty.

Rada berie na vedomie správu zo služobnej zahraničnej cesty.

3/ Plán zasadnutí na II.polrok 2009.

Uznesenie č. 09-11/63.408: Rada schvaľuje plán zasadnutí na II.polrok 2009.

Uznesenie bolo prijaté.

4/ Informácia o sťahovaní do nového sídla RVR.

Rada berie informáciu o sťahovaní na vedomie.

5/ Informácia o odpovediach zo siete EPRA.

Rada berie informáciu na vedomie.

6/ Člen Rady P.Dinka dal podnet na monitoring programu Televízne noviny (TV Markíza) z 
dňa 20.05.2009.

Úloha č. 09-11/501: Kancelária Rady vypracuje monitorovaciu správu a predloží ju na rokovanie 
Rady.
T: 25.08.2009         Z: PgO

V Bratislave dňa 02.06.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: Mgr. Karol Haťapka
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	BSS s.r.o.
	Úloha č. 09-11/456: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 124-LO/D-1350/2009 zo dňa 03.04.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (BSS, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
	T: 02.07.2009									        Z: LO
	T: 19.06.2009									        Z: PKO
	Uznesenie č. 09-11/31.375: 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. 1310/63-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 09-11/32.376: 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. 1688/73-2009, vedenú voči TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	Uznesenie č. 09-11/33.378: 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. 1891/80-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/35.380: 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. 1310/64-2009, vedenú voči MAC TV, s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/36.381: 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. 1879/80-2009, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/37.382: 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. 1758/74-2009, vedenú voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/38.383: 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 sťažnosti evidované pod č. 1829/78-2009 a č. 1834/79-2009, vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/39.384: 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 § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1435/67-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/40.385: 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. 1920/83-2009, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/41.386: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) po prerokovaní Správy č. 28/2009/TV z monitorovania vysielania Televízie Trenčianske Teplice skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.04. a 28.04.2009 vysielateľa Televízia s.r.o., Trenčianske Teplice s licenciou č. T/133 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	Uznesenie č. 09-11/42.387: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) po prerokovaní Správy č. 25/2009/TV z monitorovania vysielania Carisma TV skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní dňa 05.04.2009 vysielateľa CARISMA spol. s r.o., Dvory nad Žitavou s licenciou č. T/115 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

	T: 12.06.2009									        Z: PgO
	SK č.: 88-PgO/O-1285/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/43.388: 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. 88-PgO/O-1285/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 89-PgO/O-1286/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/44.389: 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. 89-PgO/O-1286/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 90-PgO/O-1287/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/45.390: 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. 90-PgO/O-1287/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 91-PgO/O-1288/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/46.391: 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. 91-PgO/O-1288/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 92-PgO/O-1289/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/47.392: 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. 92-PgO/O-1289/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 93-PgO/O-1290/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/48.393: 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. 93-PgO/O-1290/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 94-PgO/O-1291/2009 zo dňa 24.03.2009
	Uznesenie č. 09-11/49.394: 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. 94-PgO/O-1291/2009 vedené voči C.E.N. 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.


	T: 23.06.2009									        Z: PKO
	SK č.: 95-PgO/O-1292/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 112-PgO/O-1535/2009 zo dňa 07.04.2009
	SK č.: 82-PgO/O-1279/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 83-PgO/O-1280/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 110-PgO/O-1533/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 46-PgO/O-902/2009 zo dňa 24.02.2009
	SK č.: 81-PgO/O-1278/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 84-PgO/O-1281/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 85-PgO/O-1282/2009 zo dňa 24.03.2009
	SK č.: 111-PgO/O-1534/2009 zo dňa 07.04.2009
	SK č.: 251-PgO/O-4984/2009 zo dňa 16.12.2008
	SK č.: 10-PgO/O-217/2009 zo dňa 13.01.2009
	SK č.: 45-PgO/O-901/2009 zo dňa 24.02.2009



