
Zápisnica č. 20/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18.11.2009 o 10:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina

3/  Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava

4/  Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec 

5/  Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

6/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 

7/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV  Poprad, s.r.o., Poprad

8/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov

9/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica

10/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín

11/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava
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12/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany

13/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

14/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

15/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok

16/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: C.E.N. s.r.o.  Bratislava 

17/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

18/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

19/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,  Bratislava

20/ Začatie SK vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  924  úloh.  Všetky úlohy  termínované  ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-20/1.749: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina
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Uznesenie  č.  09-20/2.750:  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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči AGENTURA S, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
55 Žilina / Dubeň

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-20/925: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 3/ 
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/3.751: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči KÁBEL MEDIA, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
33 Košice Mesto

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.
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Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/926: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 4/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec

Uznesenie  č.  09-20/4.752: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči KABEL TELEKOM, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
52 Lučenec

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.
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Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/927: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 5/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/5.753: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči MAC TV s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
21 Stropkov
27 Michalovce (1)
32 Bardejov
32 Bystré
32 Snina II
33 Nižná OTF-NTT
40 Dobroč
40 Ružomberok - MNICH
51 Hlohovec
52 Krompachy
52 Prešov II
55 Nová Baňa I
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55 Považská Bystrica
56 Budulov
56 Jovsa
56 Lučenec
59 Levice

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/928: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 6/ 
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
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ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 

Uznesenie  č.  09-20/6.754: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči OTS, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
55 Čadca II

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/929: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 7/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV  Poprad, s.r.o., Poprad

Uznesenie  č.  09-20/7.755: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči TV Poprad, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
52 Poprad

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
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frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/930: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 8/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov

Uznesenie  č.  09-20/8.756: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
51 Púchov

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.
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Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/931: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 9/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica

Uznesenie  č.  09-20/9.757: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e
číslo kanálu / frekvencie vysielač

32 Skalica

pridelenej rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 
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Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/932: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 10/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín

Uznesenie  č.  09-20/10.758: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
60 Trenčín
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pridelenej rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/933: 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: 19.11.2009     Z: PLO

K bodu 11/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/11.759: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči Slovenskej televízií, vysielateľovi na základe zákona

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
21 Ždiar I
21 Zemianska Dedina
21 Zborov Nad Bystricou
21 Zázrivá II
21 Vyšný Slavkov
21 Veľké Rovné III
21 Považská Bystrica I
21 Oravská Jasenica
21 Novoť
21 Malá Čierna
21 Lúčky Pri Ružomberku
21 Lednica
21 Košice-Bankov
21 Hybe
21 Hnúšťa
21 Fričovce
21 Dedinky
24 Voznica
24 Prievidza
25 Zázrivá I
25 Vyšný Kubín
25 Vyšná Boca
25 Veľké Rovne I
25 Turčianska Štiavnička
25 Rudník
25 Rajecké Teplice I
25 Podkriváň
25 Liptovské Revúce
25 Krásna Ves
25 Chlebnice
25 Handlová II
25 Dobrá Voda II
25 Čavoj
25 Čadca I
25 Banská Bystrica
26 Chľaba I
27 Ružomberok
27 Praznov
27 Piskorovce
27 Oravský Podzámok
27 Lysá Pod Makytou
27 Lietavská Svinná
27 Korňa
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27 Hostovice
27 Horný Vadičov
27 Červený Kameň
27 Breza
32 Ždiar I
32 Vyšná Sitnica
32 Valice
32 Štós
32 Sobotište
32 Slovinky
32 Roštár
32 Príslop
32 Prešov-Mesto
32 Nová Sedlica II
32 Medzilaborce
32 Harichovce
33 Turzovka
33 Štiavnik
33 Limbach
33 Dúbrava
33 Dlhé Pole
33 Červený Kameň
33 Abrahamovce
40 Veľký Lom
40 Kečovo
40 Banská Štiavnica
48 Giraltovce
51 Topoľa
51 Nováčany
51 Giraltovce
52 Nižný Orlík
52 Košice-Bankov
52 Jovsa
55 Ostrý Grúň
56 Svit
56 Opátka II
56 Nové Mesto Nad Váhom
60 Modrý Kameň
60 Čadca II
60 Čadca III

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 
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Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/934: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 12/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany

Uznesenie  č.  09-19/12.760: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči TV Karpaty, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
48 Piešťany
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pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/935: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 13/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš

Uznesenie  č.  09-20/13.761: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči TV Liptov, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
60 Liptovský Mikuláš

pridelenej rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/936: 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. 
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T: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 14/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/14.762: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
25 Modrý Kameň
32 Muráň
33 Lysá pod Makytou
40 Čierny Balog
40 Handlová I
40 Hronov-Brusno
40 Krásno nad Kysucou - mesto
40 Nižná Slaná
40 Revúca
40 Trenčín
40 Utekáč I
51 Čadca-mesto
51 Zázrivá
52 Dobšiná I
52 Jelšava II
55 Ráztočno
56 Rudňany
56 Tisovec
59 Nová Baňa II
54 Bardejov
54 Borský Mikuláš
57 Rožňava
57 Snina

pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 
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Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/937: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 15/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok

Uznesenie  č.  09-20/15.763: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči TV PEZINOK, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

číslo kanálu / frekvencie vysielač
55 Pezinok
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pridelených rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o udelení terestriálneho 
prevádzkového  povolenia  spoločnosti  Towercom,  a.s.,  poskytovateľovi  prvého,  druhého  a 
verejnoprávneho multiplexu.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/938: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 16/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: C.E.N. s.r.o.  Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/16.764: 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 podľa § 
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68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči C.E.N. s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e 
(kanál) 39, vysielač Bratislava, 

ktorá  z  väčšej  časti  zasahuje  do  frekvenčného  vyhradenia  a  nie  je  využívaná  analógovým 
vysielateľom na lokálne vysielanie.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa  §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní Rada je v lehote podľa odseku 
1  povinná  rozhodnúť  podľa  osobitného  predpisu  aj  o  odňatí  frekvencií,  ktoré  využívajú 
analógoví vysielatelia, ak z väčšej časti zasahujú do príslušného frekvenčného vyhradenia a 
nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby sa vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-20/939: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 17/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/17.765: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči MAC TV s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i í  

Názov vysielača frekvencia
Banská Bystrica 28
Medzilaborce 28
Kremnica 29
Senica 30
Skalica 30
Lipany 31
Hriňová 34
Kežmarok 34
Kokava nad Rimavicou 34
Kružlovská Huta 34
Kurimka 34
Plešivec 34
Detva 37
Hnúšťa 37
Fiľakovo 38
Nižná Slaná 38
Uhrovec 38
Šarišské Michaľany 39
Podbrezová 41
Rimavská Sobota 41
Topoľčany 41
Topoľčianky 41
Babie 43
Dlhé Pole 43
Dolný Kubín 43
Čierny Balog 44
Liptovský Mikuláš 44
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Rožňava 44
Levoča 45
Ružomberok 45
Zázrivá I 45
Hodruša - Hámre 46
Poltár 46
Slovenská Ľupča 46
Veľký Krtíš 46
Žarnovica 46
Stará Ľubovňa 49
Vranov nad Topľou 49
Bratislava 50
Dobšiná I 50
Poprad 50
Spišská Nová Ves 58

ktoré  z  väčšej  časti  zasahujú  do  frekvenčného  vyhradenia  a  nie  sú  využívané  analógovým 
vysielateľom na lokálne vysielanie.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009. 

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa  §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní Rada je v lehote podľa odseku 
1  povinná  rozhodnúť  podľa  osobitného  predpisu  aj  o  odňatí  frekvencií,  ktoré  využívajú 
analógoví vysielatelia, ak z väčšej časti zasahujú do príslušného frekvenčného vyhradenia a 
nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.
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Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby sa vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/940: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 18/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/18.766: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i í

Názov vysielača Kanál
Banská  Bystrica 
(Vartovka) 22
Ružomberok 22
Fričovce 23
Hrišovce 28
Kopernica 28
Korytnica 28
Malužiná 28
Ochodnica 30
Liptovská Lúžna 34
Uľanka 34
Bardejov 35
Jovsa 35
Gelnica I 37
Dubovica 38
Medzev I 38
Staré Hory 38
Stará Huta 39
Gelnica II 41
Ľubietová 41
Poprad 42
Trstená 42
Banská Štiavnica 43
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Bratislava 44
Dlhá nad Oravou 44
Kunova Teplica 44
Liptovské Revúce 44
Margecany 44
Riečka 44
Stará Ľubovňa 44
Žilina (Zástranie) 44
Babie 45
Hriňová 45
Liptovská Osada 45
Nitra 45
Olšavica 45
Vyšná Boca 45
Námestovo 46
Dlhé Pole 47
Banská Bystrica 49
Prešov 49
Hodruša - Hámre 53
Hnúšťa 58
Pitelová 58

ktoré  z  väčšej  časti  zasahujú  do  frekvenčného  vyhradenia  a  nie  sú  využívané  analógovým 
vysielateľom na lokálne vysielanie.

Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009.

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa  §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní Rada je v lehote podľa odseku 
1  povinná  rozhodnúť  podľa  osobitného  predpisu  aj  o  odňatí  frekvencií,  ktoré  využívajú 
analógoví vysielatelia, ak z väčšej časti zasahujú do príslušného frekvenčného vyhradenia a 
nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
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programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby sa vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/941: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 19/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,  Bratislava

Uznesenie  č.  09-20/19.767: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči Slovenskej televízií, vysielateľovi na základe zákona

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

vysielač Kanál / frekvencia
Brusnica 22
Baláže 22
Beňuš 22
Budča 22
Čadca II. 22
Detva 22
Dolný Kubín I. 22
Hodruša - Hámre 22
Horný Harmanec 22
Ihlany - Jurské 22
Jasenie 22
Kľačno 22
Klokočov 22
Lutiše 22
Malužiná 22
Nižné Repaše 22
Ochodnica 22
Oravské Veselé 22
Osrblie 22
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Plavecké Podhradie 22
Pohronská Polhora 22
Rožňava 22
Skalité 22
Sklabina 22
Stará Ľubovňa 22
Trstená 22
Vyšná Sitnica 22
Milpoš 23
Orovnica 23
Osturňa I 23
Hraničné 23
Kežmarok 23
Kojšov 23
Kokava Nad Rimavicou 23
Kopernica 23
Krokava 23
Kružlov 23
Liptovská Osada 23
Ľubochňa 23
Magnezitovce 23
Makov II 23
Modry Kameň 23
Orlov 23
Pila [Pri Lučenci] 23
Pucov 23
Rudňany 23
Snina 23
Trenčín 23
Vikartovce 23
Vyhne I 23
Devičie 28
Domaníky 28
Horné Mladonice 28
Košecké Rovné 28
Krajná Porúbka 28
Rykynčice 28
Štefanová II. 28
Veľké Rovne I. 28
Žibritov 28
Babie 28
Biele Vody 28
Dohňany 28
Horná Poruba 28
Javorina II 28
Kraľovany 28
Lazy Pod Makytou II. 28
Lipovce 28
Plevník - Drienove 28
Sedlice 28
Spišské Podhradie 28
Tura Luka 28
Uhrovec (Hradište) 28
Voznica 28
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Vrícko II 28
Zákopčie 28
Železná Breznica 28
Husák 29
Malé Lednice 29
Čierne 29
Dolné Hámre 29
Holčíkovce 29
Horná Lehota 29
Hronov - Brusno 29
Námestovo 29
Nižná Boca 29
Oškerda 29
Prievidza 29
Šarišské Michaľany 29
Uľanka 29
Veľký Folkmar 29
Čičmany 30
Korňa 30
Nitra 30
Brestov 30
Domaníky 30
Horne Srnie 30
Lysá Pod Makytou 30
Mariková 30
Nevoľné 30
Nitrianske Pravno 30
Nová Bystrica 30
Poprad (1) 30
Prašník 30
Rajecká Lesná 30
Ráztočno 30
Slatina Nad Bebravou 30
Bratislava 31
Čremošné 31
Holíč 31
Železník 31
Belušské Slatiny 31
Drietoma 31
Kráľovský Chlmec 31
Lysica 31
Margecany 31
Povina 31
Rajecké Teplice II 31
Ružomberok - Mních 31
Šťúrovo 31
Podsitnianska 34
Šarišské Michaľany 34
Banská Hodruša 34
Dolná Poruba 34
Hanušovce Nad Topľou 34
Horná Mičiná 34
Horné Orešany 34
Hrišovce 34
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Jakubany 34
Jedľové Kostoľany 34
Jelšava II 34
Krušetnica 34
Milpoš 34
Motešice 34
Nálepkovo I 34
Nižná Slaná 34
Nová Baňa II 34
Olšavica 34
Staré Hory 34
Važec 34
Vrbovce 34
Orlov 35
Priechod 35
Čierny Balog 35
Devin 35
Kolinovce 35
Medzev I 35
Renčišov 35
Rimavská Sobota 35
Topoľovka 35
Žilina 35
Krásny Brod 36
Hronec 36
Ľubietová 36
Prakovce 36
Spišská Nová Ves 36
Tichý Potok 36
Turova 36
Hranovnica 37
Chopok I. - Jasná 37
Bardejov 37
Borský Mikuláš (Šaštín - Stráže) 37
Dobšiná II 37
Handlová I 37
Honce 37
Hronský Beňadik 37
Chľaba II 37
Liptovská Lužná 37
Párnica 37
Pitelová 37
Podbrezová 37
Poniky 37
Zlata Idka 37
Banská Štiavnica II. 38
Javorina I 38
Kokava nad Rimavicou 38
Kolta 38
Rajecké Teplice II. 38
Dlhá Nad Kysucou 38
Hriňová 38
Kapušany 38
Kluknava 38
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Kremnica 38
Malatiná 38
Malý Lipník 38
Martin 38
Muráň 38
Myto Pod Ďumbierom 38
Nová Baňa I 38
Papradno 38
Plešivec 38
Puchov 38
Riečka 38
Sliače 38
Terchová I 38
Trenčianske Teplice 38
Vitanová 38
Vyhne II 38
Babin 39
Kamenica 39
Košická Bela 39
Liptovsky Mikuláš 39
Mútne 39
Nove Mesto Nad Váhom 39
Oščadnica 39
Priechod 39
Ratkova I 39
Sedliacka Dubová 39
Vyšná Slaná 39
Vysoká Nad Kysucou 39
Žaškov II 39
Čavoj 41
Hradište 41
Hraničné 41
Kalinov 41
Klacno 41
Martin 41
Považská Bystrica II. 41
Javorina I 41
Nová Bošáca 41
Borský Mikuláš (Šastín - Stráže) 42
Horné Turovce 42
Kochanovce 42
Oščadnica 42
Turzovka 42
U Sabotov 42
Veľké Kostoľany 42
Brestovec 42
Makov II. 43
Terchová I 43
Stará Bystrica I 43
Nová Bošáca 44
Slopná 44
Zábiedovo 44
Kvasov 44
U Sabotov 44

31



Brehov 45
Mýto pod Ďumbierom 45
Piskorovce 45
Pitelová 45
Zliechov 45
Brezova Pod Bradlom 45
Môlča 45
Banská Bela 46
Kremnica 46
Mojtín 46
Slovinky 46
Čadca II. 47
Poprad 47
Ladomerská Vieska 47
Slopná 47
Biele Vody 49
Bukovec 49
Čadca II. 49
Dolná Poruba 49
Gbely 49
Majere 49
Osturňa II. 49
Pukanec II. 49
Teplička 49
Trstená 49
Hrubov 50
Hybe II. 50
Klokočov 50
Lisková - Turík 50
Lisov 50
Lučenec 50
Markuška 50
Oškerda 50
Papín 50
Sedliacka Dubová 50
Stakčínska Ráztoka 50
Turá Lúka 50
Valaská Bela 50
Zakarovce 50
Zemianska Dedina 50
Beňadovo 50
Lazy Pod Makytou I 50
Plavnica 50
Ždiar II 50
Hosťová 53
Spišská Nová Ves 53
Čadca II 60
Názov vysielača Kanál
Bajerov R1
Banská Hodruša R1
Brestovec R1
Ďapalovce R1
Dolná Súča R1
Duplín R1
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Fričovce R1
Gelnica I R1
Hačava R1
Hnilčík R1
Holumnica R1
Ilava R1
Liptovská Lužná R1
Liptovský Mikuláš R1
Lutina R1
Malá Lodina R1
Mýto pod Ďumbierom R1
Nižná Jablonka R1
Nižný Mirošov R1
Olka R1
Orlov R1
Paňovce R1
Prečín R1
Ptičie R1
Rajecká Lesná R1
Ruská Volová R1
Ruský Potok R1
Slanská Huta R1
Smolník R1
Šútovo R1
Vyšná Rybnica R1
Vyšný Kubín R1
Backov R10
Banská Bystrica R10
Banská Štiavnica I R10
Banské R10
Brezno R10
Brezová Pod Bradlom R10
Bystrany R10
Čekovce R10
Čierne Kľačany R10
Dačov Lom R10
Dekýš R10
Detva R10
Dobrá Voda I. R10
Dolná Lehota R10
Dolné Hámre R10
Drienica R10
Hermanovce R10
Hermanovce Nad Topľou R10
Hrabkov R10
Hronov - Brusno R10
Hrušovo R10
Hunkovce R10
Chopok II. - Srdiečko R10
Chorváty R10
Jedľové Kostoľany R10
Kameňany R10
Kavečany R10
Klenov R10
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Kopernica R10
Korytnica R10
Kručov R10
Kšinná R10
Kysucké Nové Mesto R10
Ladomirov R10
Lazy Pod Makytou I. R10
Liptovský Hrádok I. R10
Lopúchov R10
Lovinobaňa R10
Lubietova R10
Ľubochňa R10
Lúčky pri Ružomberku R10
Malé Hoste R10
Medzev II. R10
Mlynky R10
Mýtna Nová Ves R10
Nedozery R10
Nevoľné R10
Nová Baňa I. R10
Opatka R10
Osadné R10
Papradno R10
Plešivec R10
Podhoroď R10
Prakovce R10
Ráztočno R10
Revúca R10
Roškovce R10
Rudňany R10
Ruský Kručov R10
Šemša R10
Sklené Teplice R10
Slavošovce R10
Stará Basta R10
Stará Huta R10
Staré Hory R10
Stredné Plachtince R10
Svätý Anton I. R10
Svetlice R10
Topoľovka R10
Torysa R10
Trenčín R10
Turcovce R10
Turová R10
Úhorná R10
Utekáč I. R10
Valaská Dubová R10
Valice R10
Veľká Tŕňa R10
Veľké Pole R10
Vislava R10
Vyhne I. R10
Vyšná Hutka R10
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Vyšná Slaná R10
Vyšný Hrušov R10
Žaškov II. R10
Abrahámovce R11
Babie R11
Baška R11
Budča R11
Buková R11
Čierny Balog R11
Čirč R11
Dedinka R11
Dolný Harmanec R11
Dubovica R11
Dudince R11
Hriňová R11
Hromoš R11
Chlaba I R11
Chrťany R11
Jakubany R11
Jarabina R11
Karná R11
Katarínska Huta R11
Kežmarok R11
Kľak R11
Kleňany R11
Kluknava R11
Kojatice R11
Kojšov R11
Košice Mesto R11
Krnišov R11
Kruzlovská Huta R11
Legnava R11
Moštenica R11
Nálepkovo I. R11
Nižná Boca R11
Novoveská Huta I. R11
Opava R11
Palota R11
Pčoliné R11
Pila [Lučenec] R11
Plavecké Podhradie R11
Podbrezová R11
Ráztoka R11
Riečka R11
Rimavská Sobota R11
Rožňava R11
Ruská Poruba R11
Sandál R11
Šarišské Sokolovce R11
Senohrad R11
Silická Brezová R11
Sirk R11
Šivetice R11
Slovinky R11
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Snina R11
Spišská Stará Ves R11
Strekov R11
Stročín R11
Svidnička R11
Tisovec R11
Tlmače R11
Topoľčianky R11
Trebejov R11
Turňa Nad Bodvou R11
Valkovce R11
Veľký Lipník R11
Vikartovce R11
Vyšné Ružbachy R11
Zbojné R11
Ždiar II. R11
Žilina R11
Zlatno R11
Bacúch R12
Beňadiková R12
Beňadovo R12
Brezina R12
Bzenica R12
Dlhá nad Oravou R12
Dobšiná I R12
Družstevná pri Hornáde R12
Dúbravica R12
Hanušovce nad Topľou R12
Hiadeľ R12
Hnúšťa R12
Hodejov R12
Hronec R12
Hronská Dúbrava R12
Ihráč R12
Inovce R12
Ježkova Ves R12
Kečovo R12
Kolačkov R12
Košarovce R12
Kráľovský Chlmec R12
Krokava R12
Krompachy R12
Liptovské Revúce R12
Litava R12
Lúčky pri Kremnici R12
Malatiná R12
Málinec R12
Malužiná R12
Margecany R12
Medovarce R12
Medzev I. R12
Močiar R12
Modrý Kameň R12
Motyčky - Jergaly R12
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Muráň R12
Myslava R12
Nižná Slaná R12
Nová Baňa II. R12
Ochodnica R12
Olšavica R12
Podhorie R12
Podjavorník R12
Podkriváň R12
Pohronská Polhora R12
Praha pri Lučenci R12
Prenčov R12
Pusté Pole R12
Radatice R12
Remetské Hámre R12
Ružomberok - Mních R12
Šebastová R12
Silická Jablonica R12
Slavec R12
Slovenská Volová R12
Spišský Hrušov R12
Štítnik R12
Stratená R12
Streda nad Bodrogom R12
Tatranská Kotlina R12
Telgárt R12
Terňa R12
Tuhár R12
Uhrovské Podhradie R12
Úľanka R12
Valentovce R12
Varhaňovce R12
Važec R12
Vígľaš Huta - Kalinka R12
Vrícko I. - Lazany R12
Vyhne II. R12
Vyšné Ladičkovce R12
Vyšný Slavkov R12
Vysoká nad Kysucou R12
Zázrivá I. R12
Zemplínska Teplica R12
Župkov R12
Biskupice R2
Bratislava R2
Čadca I. R2
Dolný Mostenec R2
Gemerská Poloma R2
Henclová R2
Hnilec R2
Horná Mičiná R2
Hranovnica R2
Chlebnice R2
Kováčova R2
Lietavská Svinná R2
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Liptovský Hrádok II. R2
Liptovský Kríž R2
Lysica R2
Markušovce R2
Mútne R2
Nižné Repaše R2
Oravská Lesná R2
Plavnica R2
Ratkova I. R2
Renčišov R2
Sádočné R2
Šarišské Michaľany R2
Stará Bystrica I. R2
Turčok R2
Utekáč II. R2
Vadičov R2
Veľké Rovné II. R2
Vislanka R2
Vrícko II. R2
Vydrná R2
Žaškov I R2
Železná Breznica R2
Zuberec R2
Antol II. R6
Dolné Semerovce R6
Dolné Strháre R6
Dubník R6
Hybe R6
Hybe I. R6
Chlaba II. R6
Istebné R6
Jablonove R6
Kolárovice R6
Konrádovce R6
Kosecke Podhradie R6
Košice - Dubník R6
Kraľovany R6
Kvašov R6
Lentvora R6
Lutiše R6
Malé Borové R6
Muránska Zdychava R6
Nová Bystrica R6
Oravský Podzámok R6
Považská Bystrica I. R6
Povina R6
Pukanec I. R6
Rovné R6
Ružomberok - Mesto R6
Skalité R6
Slatina nad Bebravou R6
Sliače R6
Snežnica R6
Šoltýska R6
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Súdovce R6
Svederník R6
Turčianska Štiavnička R6
Valaská R6
Zákamenné R6
Zborov nad Bystricou R6
Banská Bystrica R7
Dolný Kubín II. R7
Domaňovce R7
Gelnica II. R7
Honce R7
Hrhov R7
Hrišovce R7
Jelšava II. R7
Lehota Nad Rimavicou R7
Lomnička R7
Mníšek Nad Hnilcom R7
Muránska Dlhá Lúka R7
Nálepkovo II. R7
Novoveská Huta II. R7
Plevník - Drienove R7
Ratkova II. R7
Roštár R7
Šarišské Jastrabie R7
Sukov R7
Sverepec R7
Trenčianske Teplice R7
Vitanová R7
Vrbovce R7
Záhradné R7
Zlatá Idka R7
Bajerovce R8
Belušské Slatiny R8
Bošáca R8
Bratislava - Kútiky R8
Brestov R8
Brestov I. R8
Brodno R8
Bukovce R8
Černochov R8
Devín R8
Dohňany R8
Fačkov R8
Haligovce R8
Horná Poruba R8
Horná Tižina R8
Horné Srnie R8
Hôrny Vadičov R8
Hubošovce R8
Humenné - Koškovce R8
Chminianske Jakubovany R8
Kalná Ráztoka R8
Kalša R8
Kelča R8
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Kolinovce R8
Košická Belá R8
Krásna Ves R8
Lazy pod Makytou II. R8
Liptovská Osada R8
Marhaň R8
Medzilaborce R8
Omšenie R8
Osikov R8
Prašník R8
Praznov R8
Pružina R8
Pucov R8
Rajecké Teplice I. R8
Rudník R8
Runina R8
Sedlice R8
Šípkov R8
Sklabina R8
Sobotište R8
Stará Tura - Topolecká R8
Sulín R8
Súľov R8
Tichý Potok R8
Veľké Rovne II. R8
Vyšná Rybnica II. R8
Vyšný Žipov R8
Zemplínske Hámre R8
Babkov R9
Baláže R9
Banky R9
Banský Studenec R9
Bardejov R9
Beluj R9
Beňuš R9
Breziny R9
Brhlovce R9
Bytča R9
Čabiny R9
Cabov R9
Čertižné R9
Červený Kláštor R9
Čierne R9
Dedinky R9
Dlhá Nad Kysucou R9
Dobroč R9
Dolný Kubín I R9
Domaniža I R9
Frička R9
Harichovce R9
Holčíkovce R9
Hontianska Vrbica R9
Hontianske Nemce R9
Horná Lehota R9
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Horný Harmanec R9
Hronský Beňadik R9
Hrušov R9
Humenné R9
Hýľov R9
Ihlany - Jurské R9
Jasenie R9
Jelšovec R9
Jovsa R9
Kamenica R9
Kapušany R9
Kečkovce R9
Kolonica R9
Konské R9
Kováčovce R9
Ladice R9
Ladomirova R9
Látky R9
Lipovce R9
Lucia Baňa R9
Magnezitovce R9
Makov I. R9
Malcov R9
Malý Lipník R9
Matiaška R9
Michalová R9
Miková R9
Mlynárovce R9
Mníšek nad Popradom R9
Môlča R9
Mučín R9
Ňagov R9
Nedeliste R9
Nitrianske Pravno R9
Nižná na Orave R9
Novôt R9
Osrblie R9
Pila R9
Plášťovce R9
Podsitnianska R9
Pohronský Bukovec R9
Prochot R9
Pstriná R9
Puchov R9
Rabča R9
Rudník R9
Rudno Nad Hronom R9
Ruska Kajňa R9
Ružomberok R9
Šaca R9
Šašovské Podhradie R9
Sebedín - Bečov R9
Sid R9
Skýcov R9
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Slovenské Darmoty R9
Šmigovec R9
Stará Bystrica II. R9
Stará Ľubovňa R9
Šterusy R9
Stos R9
Šťúrovo R9
Temeš R9
Tešmák R9
Uhliská R9
Uhorské R9
Uhrovec R9
Ulíc R9
Veľký Folkmar R9
Vyšná Boca R9
Vyšná Olšava R9
Zastranie R9
Zázrivá II. R9
Osturňa I R9

ktorá  z  väčšej  časti  zasahuje  do  frekvenčného  vyhradenia  a  nie  je  využívaná  analógovým 
vysielateľom na lokálne vysielanie.
Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009.

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa  §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní Rada je v lehote podľa odseku 
1  povinná  rozhodnúť  podľa  osobitného  predpisu  aj  o  odňatí  frekvencií,  ktoré  využívajú 
analógoví vysielatelia, ak z väčšej časti zasahujú do príslušného frekvenčného vyhradenia a 
nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.

Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.
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Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/942: 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: 19.11.2009 Z: PLO

K bodu 20/
Začatie  SK vo veci  odňatia  frekvencie podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  s 
odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou

Uznesenie  č.  09-20/20.768: 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 podľa § 
68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o 
digitálnom  vysielaní  programových  služieb  a  poskytovaní  iných  obsahových  služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní), správne konanie voči TELECOM TKR, s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a

frekvencie (kanál) 49, vysielač Vranov nad Topľou, 

ktorá  z  väčšej  časti  zasahuje  do  frekvenčného  vyhradenia  a  nie  je  využívaná  analógovým 
vysielateľom na lokálne vysielanie.
Dňa 07.10.2009 boli Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené rozhodnutia Telekomunikačného 
úradu SR o udelení  terestriálneho prevádzkového povolenia pre jednotlivé územia frekvenčného 
vyhradenia spoločnosti Towercom, a.s.;  všetky uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť 
dňa 23.09.2009.

Podľa  §  68  ods.  6  písm.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  Rada  frekvenciu  pridelenú  na  analógové 
vysielanie odníme, ak to ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa  §  69  ods.  1  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o  digitálnom vysielaní  ak  úrad  udelil  terestriálne 
prevádzkové  povolenie  vo  frekvenčnom vyhradení,  ktorého  frekvencia  sa  využíva  analógovým 
vysielateľom na území Slovenskej republiky, je rada do 90 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 
udelení terestriálneho prevádzkového povolenia povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu o 
odňatí tejto frekvencie analógovému vysielateľovi. Úrad udeľuje terestriálne prevádzkové povolenie 
prednostne vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa nevyužíva analógovým vysielateľom 
na území Slovenskej republiky. 

Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní Rada je v lehote podľa odseku 
1  povinná  rozhodnúť  podľa  osobitného  predpisu  aj  o  odňatí  frekvencií,  ktoré  využívajú 
analógoví vysielatelia, ak z väčšej časti zasahujú do príslušného frekvenčného vyhradenia a 
nevyužívajú sa analógovým vysielateľom na lokálne vysielanie.
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Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému 
bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie programovej služby, 
najviac však do dňa, na ktorom sa s poskytovateľom multiplexu dohodol, inak do 60 dní po tom, čo 
mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu 
aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky.

Podľa § 69 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní analógový vysielateľ, ktorému sa 
frekvencia  odňala  a  analógový  vysielateľ,  ktorý  sa  frekvencie  vzdal,  majú  právo  vysielať 
programovú  službu  terestriálnym  multiplexom  poskytovateľa  multiplexu,  kvôli  ktorému  sa 
frekvencia analógovému vysielateľovi odňala alebo v ktorého prospech sa jej analógový vysielateľ 
vzdal, najdlhšie však na čas platnosti licencie udelenej podľa § 45 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní sa na verejnoprávneho vysielateľa 
televíznej programovej služby vzťahujú ustanovenia § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Ostatné práva a povinnosti vysielateľov, ktorým bola odňatá frekvencia v súvislosti s prechodom z 
analógového  spôsobu  šírenia  signálu  televízneho  terestriálneho  vysielania  na  digitálny  spôsob 
šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania, sú upravené v § 69 zákona č. 220/2007 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-20/943: 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: 19.11.2009 Z: PLO

V Bratislave dňa 18.11.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu
                                                                  

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