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Zápisnica č. 21/2009 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23.11.2009 o 10:00 hod. 

a 24.11.2009 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 

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

 
23. novembra 2009 začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady  
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:  
 
1.1. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  

SK: 323-PLO/O-R01/2009, 327-PLO/O-R05/2009, 328-PLO/O-R06/2009, 330-PLO/O-
R08/2009, 334-PLO/O-R12/2009, 335-PLO/O-R13/2009 
vo veci pridelenia frekvencií: 94,7 MHz Banská Bystrica, 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, 95,0 
MHz Nová Baňa, 97,2 MHz Prešov, 94,7 MHz Topoľčany, 99,6 MHz Zlaté Moravce 

ÚP: 10:00 hod.                 
   
1.2. Žiadateľ: ZED – COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava  

SK: 323-PLO/O-R01/2009, 334-PLO/O-R12/2009 
vo veci pridelenia frekvencií 94,7 MHz Banská Bystrica, 94,7 MHz Topoľčany 

ÚP: 10:15 hod.                    
 
1.3. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  

SK: 325-PLO/O-R03/2009, 333-PLO/O-R11/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Levice, 104,5 MHz Štúrovo  

ÚP: 10.30 hod.        
    
1.4. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava  

SK: 324-PLO/O-R02/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 95,6 MHz Banská Bystrica 

ÚP: 10:45 hod.          
 
1.5.Žiadateľ: GROUND 4, s.r.o., Bratislava  

SK: 331-PLO/O-R09/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 105,2 MHz Skalica  

ÚP: 11:00 hod.           
  
1.6.Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra  

SK: 327-PLO/O-R05/2009, 328-PLO/O-R06/2009, 335-PLO/O-R13/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, 95,0 MHz Nová Baňa, 99,6 MHz 
Zlaté Moravce  

ÚP: 11:15 hod.          
 
1.7.Žiadateľ: WINTER média, a.s., Piešťany  

SK: 329-PLO/O-R07/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 90,2 MHz Piešťany  

ÚP: 11:30 hod.        
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1.8.Žiadateľ: HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad  
SK: 326-PLO/O-R04/2009, 327-PLO/O-R05/2009, 330-PLO/O-R08/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 99,8 MHz Levoča, 107,8 MHz Liptovský Mikuláš, 97,2 MHz 
Prešov  

ÚP: 11:45 hod.        
 
1.9.Žiadateľ: DRV s.r.o., Košice  

SK: 330-PLO/O-R08/2009  
vo veci pridelenia frekvencií: 97,2 MHz Prešov  

ÚP: 12:00 hod.        
 
1.10. Žiadateľ: Združenie Rusínov Slovenska o.z., Prešov 
         SK: 330-PLO/O-R08/2009 
         vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Prešov 
ÚP: 12:15 hod.        
 
 

***********  
 
 

24. novembra 2009, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady  
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
 
2/ Výberové konanie  
SK: 323-PLO/O-R01/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica  
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava 
 
3/ Výberové konanie  
SK: 324-PLO/O-R02/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Banská Bystrica  
ÚK: BEST FM Media, s.r.o., Bratislava 
 
4/ Výberové konanie  
SK: 325-PLO/O-R03/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Levice  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
5/ Výberové konanie  
SK: 326-PLO/O-R04/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Levoča  
ÚK: HEAVY SOFT, spol. s.r.o., Poprad 
 
6/ Výberové konanie  
SK: 327-PLO/O-R05/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 107,8 MHz Liptovský Mikuláš  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
 
7/ Výberové konanie  
SK: 328-PLO/O-R06/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz Nová Baňa  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
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8/ Výberové konanie  
SK: 329-PLO/O-R07/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 90,2 MHz Piešťany  
ÚK: WINTER média, a.s., Piešťany 
 
9/ Výberové konanie  
SK: 330-PLO/O-R08/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Prešov  
ÚK: DRV s.r.o., Košice; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad; Združenie Rusínov Slovenska, o.z., 
Prešov 
 
10/ Výberové konanie  
SK: 331-PLO/O-R09/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Skalica  
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Bratislava 
 
11/ Výberové konanie  
SK: 332-PLO/O-R10/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Štúrovo  
ÚK: - 
 
12/ Výberové konanie  
SK: 333-PLO/O-R11/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Štúrovo  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
13/ Výberové konanie  
SK: 334-PLO/O-R12/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Topoľčany  
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava 
 
14/ Výberové konanie  
SK: 335-PLO/O-R13/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Zlaté Moravce  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
15/ SK č.: 293-PLO/D-4224/2009 zo dňa 13.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov      
ÚP: 10:20 hod 
 
16/ SK č.: 337-PLO/D-4520/2009 zo dňa 30.10.2009 
vo veci oznámenia  o zmene licencie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/66 
 
17/ SK č.: 317-PLO/D-4382/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom   číslo licencie : TKR/143 
 
18/ Sťažnosť postúpená ústrednou volebnou komisiou ohľadne volieb do VÚC  
 
19/ SK č.: 182-PLO/D-2134/2009 zo dňa 25.05.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava     číslo licencie: TKR/161                                                     
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20/ SK č.: 252-PLO/D-3562/2009 zo dňa 02.09.2009 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/134 
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom     číslo licencie: TKR/134                                                     
 
21/ SK č.: 221-PLO/D-2944/2009 zo dňa 16.07.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/207 
ÚK: Katarína Macová – Multichannel, Krakovany                         číslo licencie: TKR/207  
 
22/ SK č.: 319-PLO/D-4381/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci žiadosti  o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/160 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/160 
 
23/ SK č.: 316-PLO/D-4310/2009 zo dňa 20.10.2009 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie č. R/107 
ÚK: L-MEDIA, s.r.o., Liptovský Mikuláš    číslo licencie: R/107 
 
24/ SK č.: 298-PLO/D-4296/2009 zo dňa 16.10.2009 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/189 
ÚK: TS,  s.r.o., Veľký Meder       číslo licencie: TKR/189 
 
25/ SK č.: 222-PLO-3023/2009 zo dňa 21.07.2009 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie KDS 
ÚK: Obec Vrbovce, Vrbovce                
 
26/ SK č.: 296-PLO/D-4186/2009 zo dňa 09.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, Bratislava 
ÚP: 10:00 hod                                                                                    
 
27/ SK č.: 236-PLO/O-3512/2009 zo dňa 25.08.2009 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KID, a.s., Poprad       číslo licencie: T/205                                                    
 
28/ SK č.: 256-PLO/O-3792/2009 zo dňa 29.09.2009 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava     číslo licencie: TKR/255  
 
29/ SK č.: 292-PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009 
vo veci oznámenia  i zmene licencie č. T/224  
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/224 
 
30/ SK č.: 347-PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/224 
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/224 
 
31/ SK č.: 272-PLO/D-3673/2009 zo dňa 10.09.2009 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie č. R/100 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov     číslo licencie: R/100 
 
32/ SK č.: 259-PLO/D-3746/2009 zo dňa 14.09.2009 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie č. R/99 
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/99 
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33/ SK č.: 320-PLO/D-4391/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. R/90 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/90 
 
34/ SK č.: 336-PLO/D-4530/2009 zo dňa 02.11.2009 
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/224 
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o., Kluknava    číslo licencie: TKR/224 
 
35/ SK: 339-PLO/D-4529/2009 zo dňa 02.11.2009    
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných   
podielov na základnom imaní držiteľa licencie č. R/99 
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava, Ľudovít Jakubove, Leverage Systems s.r.o., Pezinok, IKT škola, 
s.r.o., Bratislava       číslo licencie: R/99 
ÚP: 10:40 hod. 
 
36/ SK č.: 246-PLO/O-3522/2009 zo dňa 25.08.2009 
Doplnenie :  Šetrenie sťažnosti č. 3351/132-2009 z 13.08.2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1  písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(šírenie  programovej služby NOVA) 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom                            číslo licencie: TKR/143 
 
37/ SK č.: 245-PLO/O-3521/2009 zo dňa 25.08.2009 
Doplnenie :  Šetrenie sťažnosti č. 3351/132-2009 z 13.08.2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1  písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(šírenie programovej služby NOVA) 
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica                                            číslo licencie: TKR/41 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4152/188-2009      
(na vysielanie programu Modré z neba z dňa 16.9.2009 a 7.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4152/188-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,   číslo licencie: T/41 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4047/176-2009       
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade III z dňa 1.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4047/176-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,   číslo licencie: T/41 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4121/181-2009       
(na vysielanie filmu Ja, robot  z dňa 3.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4121/181-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4017/175-2009       
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Združstevnení vlastníci z dňa 28.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.4017/175-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4303/195-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny/Rýchlocesta R7 vyvoláva rozpory z dňa 16.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4303/195-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
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Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3894/171-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Dvojité narodeniny z dňa 14.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/171-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3894/169-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Futbal a politika z dňa 12.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/169-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3938/189-2009      
(na vysielanie programu Prvé noviny, príspevku Kandidáti pre župné voľby z dňa 6.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3938/189-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4346/199-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Župné voľby za dverami z dňa 20.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4346/199-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
47/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009      
(na vysielanie programu „112“ z dňa 5.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
48/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4150/186-2009      
(na vysielanie Televízie Poprad z dní: 5. 10., 6. 10. a 7. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4150/186-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Poprad. 
Vysielateľ: TV POPRAD s. r. o.      číslo licencie: T/123 
 
49/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009,4325/197-2009 
(na vysielanie Televízie Markíza a JOJ z dní: 4.10., 7.10., 11.10.2009 a 19. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. . 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009,4325/197-2009 
smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a JOJ. 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava;      číslo licencie: T/39 
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.;   číslo licencie: T/41  
 
50/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4079/179-2009 
(na vysielanie programu História omylov – omyly histórie z dňa 28. 9., 29. 9. a 2. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4079/179-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona     
 
51/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3617/144-2009      
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(na vysielanie programu „ranná šou s Adelou a Sajfom“ z dní 17. 8., 18. 8., 19. 8., 20. 8. 21. 8. 24. 
8., 25. 8., 26. 8., 27. 8., 28. 8., 31. 8., 1. 9., 2. 9., 3. 9., 4. 9. 2009,    )  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
52/ Kontrolný monitoring 
Správa č.61/09/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves 
(monitorovaný deň: 4.9., 11.9.2009) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.           číslo licencie: T/84 
 
53/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 62/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčín 
(monitorovaný deň: 3. a 7. 9. 2009) 
Vysielateľ: „SLOVAKIA okolo sveta s. r. o.“    číslo licencie: T/126 
 
54/ Kontrolný monitoring 
Správa č.72/09/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PREŠOV 
(monitorované dni: 2. a 9.10.2009) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov               číslo licencie: T/193 
 
55/ Kontrolný monitoring 
Správa č.75/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TeleNET tv 
(monitorovaný deň: 5. 10. 2009) 
Vysielateľ: QUESTHOUSE, a. s.             číslo licencie: T/200 
 
56/ Kontrolný monitoring 
Správa o výsledkoch monitoringu zameraného na dodržiavanie § 16 písm.g) zákona č.308/2000 Z.z. 
 
57/ SK č.: 265-PLO/O-3808/2009 zo dňa 08.09.2009 
Doplnenie:  Správa  č. 38/2009/TV o monitorovaní TV Nové Zámky 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Pole position/10.06.2009 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.                             číslo licencie: T/116 
        
58/ SK č.: 275-PLO/O-3963/2009 zo dňa 22.09.2009 
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 3335/131-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : upútavka na program Pulp Fiction/ 08.08.2009 o cca 17:42 hod 
a 09.08.2009 o cca 17:24 hod) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
59/ SK č.: 1064-PgO/O-3754/2008 zo dňa 23.09.2008 
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2591/140-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : Prominenti/ príspevok Hudobný hotel v Prahe/ 22.06.2008 o cca 
19:52 hod.) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
                         
60/ SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 17.12.2007 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program / deň: príspevok Nehoda opitého vodiča / 06.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
61/ Rôzne 
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Ústne pojednávania:   
10.00 hod.- IKO CABLE s.r.o. – organizačná zložka SR 
10:20 hod.- MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov 
10:40 hod.- Radio ON, s.r.o., Bratislava 
  
 

******************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 943 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 09-21/1.769: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 323-PLO/O-R01/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica  
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-21/2.770: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 323-PLO/O-R01/2009 zo 
dňa 15.10.2009, posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej 
aj „ÚK“): 
 
ZED-COMMERCIAL, s.r.o. 
Toryská 3/5053 
821 07 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 323-PLO/O-R01/2009 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/944: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 323-PLO/O-R01/2009 a zašle ho spoločnosti ZED-
COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
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K bodu 3/  
Výberové konanie  
SK: 324-PLO/O-R02/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 95,6 MHz Banská Bystrica  
ÚK: BEST FM Media, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-21/3.771:  Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 324-PLO/O-
R02/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania: 
 
Best FM Media spol. s r.o. 
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

 
 prideľuje frekvenciu 95,6 MHz Banská Bystrica 

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

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

 
m e n í  

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/101 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/101/2007 zo dňa 20.11.2007 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia takto:  
 
1.  v Čl. I., časť 6 sa v závere vkladá text: 
„ 95,6 MHz  Banská Bystrica“ 
 
2. Čl. III., časti 1-3 znejú: 
   „1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade 

dňa   03.11.2009 (č.d.p. 4571/2009): 
1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: 5,5 % 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 1,0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 1,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
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1.3.4 Zábavné  programy: 1,4 % 
1.3.5 Hudobné programy: 10,7 % 

      1.4 Ostatný program : 80,4 % 
 

2.Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0,1 % 

3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: 5,5 %.“ 

 
3.  v Čl. IV. sa vkladá  bod 2.4, ktorý znie : 
        „2.4 Frekvencia:   95,6 MHz Banská Bystrica  
        Lokalita:     Banská Bystrica - mesto  
        Frekvenčný list:                 5237/10/2009 zo dňa 06.10.2009“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/945: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o., 
Bratislava spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 325-PLO/O-R03/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Levice  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-21/4.772: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 325-PLO/O-R03/2009 zo 
dňa 15.10.2009, posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej 
aj „ÚK“): 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 104,2 MHz Levice  

 
držiteľovi licencie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
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1. v Čl. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„104,2 MHz Levice“  

2. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia:  104,2 MHz Levice 
 Lokalita:                       Levice  
 Frekvenčný list: Č.j.: 5238/10/2009 zo dňa 06.10.2009“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/946: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 325-PLO/O-R03/2009 a zašle ho spoločnosti TAM 
ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 326-PLO/O-R04/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Levoča  
ÚK: HEAVY SOFT, spol. s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 09-21/5.773: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 326-PLO/O-
R04/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
HEAVY SOFT, spol. s r.o. 
Nám. sv. Egídia 42/97  
058 01 Poprad  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada  podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania, 
spoločnosti HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
 

zamieta. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/947: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 326-PLO/O-R04/2009 a zašle ho spoločnosti HEAVY 
SOFT, spol. s r.o., Poprad. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie  
SK: 327-PLO/O-R05/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 107,8 MHz Liptovský Mikuláš  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad 
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Uznesenie č. 09-21/6.774: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 327-PLO/O-
R05/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
HEAVY SOFT, spol. s r.o. 
Nám. sv. Egídia 42/97  
058 01 Poprad  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

I. prideľuje frekvenciu 107,8 MHz Liptovský Mikuláš  
 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „107,8 MHz Liptovský Mikuláš“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.11, ktorý znie: 
  „2.11  Frekvencia:        107,8 MHz Liptovský Mikuláš   

    Lokalita:   Liptovský Mikuláš - mesto 
    Frekvenčný list:           5240/10/2009 zo dňa 06.10.2009“ 

 
II. zamieta 

 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania, 
spoločnosti HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/948: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania; spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra  zašle 
rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
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T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 328-PLO/O-R06/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz Nová Baňa  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 09-21/7.775: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 328-PLO/O-
R06/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 95,0 MHz Nová Baňa   
 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení takto: 
 

2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa text: 
    „95,0 MHz  Nová Baňa“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.12 , ktorý znie: 
  „2.12  Frekvencia:       95,0 MHz Nová Baňa   

    Lokalita:  Nová Baňa - mesto 
    Frekvenčný list:          5241/10/2009 zo dňa 06.10.2009“ 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/949: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
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SK: 329-PLO/O-R07/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 90,2 MHz Piešťany  
ÚK: WINTER média, a.s., Piešťany 
 
Uznesenie č. 09-21/8.776: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 329-PLO/O-
R07/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania: 
 
WINTER média, a.s.  
Krajinská 3  
Piešťany 921 01 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti WINTER média, 
a.s., Krajinská 3, Piešťany 921 01 
 

licenciu č. R/108 
na rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 
I. 

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

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia: 90,2 MHz Piešťany 

II. 
 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 28.10.2009, 
vložka č. 10485/T, zoznam výpisov č.: AD-8166/09. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 28.10.2009, vložka č. 10485/T, zoznam 
výpisov č.: AD-8166/09. 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade 

dňa 18.11.2009 ( č.p.d. 4832/2009): 
Programové typy: 
a) Spravodajstvo: 16,6 % 
b) Publicistika:  
1. Politická publicistika: 0 % 
2. Ostatná publicistika: 0 % 
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c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Detské programy: 0 % 
2. Náboženské programy: 0 % 
3. Literárno-dramatické programy: 0 % 
4. Zábavné  programy: 0 % 
5.  Hudobné programy: 0 % 
d) Ostatný program: 83,4 % 

 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
 
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
16,6 % 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče DVD vo 
formáte mp3  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
2.1. Frekvencia:                        90,2 MHz  Piešťany 

 Lokalita:                            Piešťany - mesto  
 Frekvenčný list:                5242/10/2009 zo dňa 06.10.2009 

 
3.  Špecifikácia RDS:  

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/950: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti WINTER médiá, a.s., Piešťany, 
spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 330-PLO/O-R08/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Prešov  
ÚK: DRV s.r.o., Košice; HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad; Združenie Rusínov Slovenska, o.z., 
Prešov 
 
Uznesenie č. 09-21/9.777: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
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195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 330-PLO/O-
R08/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
DRV s.r.o. 
Moravská 95 
040 01 Košice 
 
HEAVY SOFT, spol. s r.o. 
Nám. sv. Egídia 42/97  
058 01 Poprad  
 
Združenie Rusínov Slovenska o.z.  
Masarykova 10 
080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti DRV s.r.o., 
Moravská 95, 040 01 Košice 

 
licenciu č. R/109 

 
na rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 
I. 

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

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 97,2 MHz Prešov 
 

II. 
 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 29.10.2009, vložka 
č. 6145/V, zoznam výpisov č.: V- 16927/09. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 29.10.2009, vložka č. 6145/V, zoznam 
výpisov č.: V- 16927/09. 
 

III. 
 

1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa  
30.10.2009 ( č.p.d. 4518/2009): 
Programové typy: 
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a) Spravodajstvo: 0 % 
b) Publicistika:  
1. Politická publicistika: 0 % 
2. Ostatná publicistika: 31,1 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Programy pre deti: 0 % 
2. Náboženské programy: 0 % 
3. Literárno-dramatické programy: 0 % 
4. Zábavné  programy: 0 % 
5.  Hudobné programy: 33,6 % 
d) Ostatný program: 35,3 % 
 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
28 % 

 
IV. 

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

   2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
        2.1. Frekvencia:        97,2 MHz Prešov 
        Lokalita:                    Prešov - mesto  
        Frekvenčný list:        5243/10/2009 zo dňa 06.10.2009 
 
4.  Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP                    áno 
Alternatívne frekvencie AF     nie 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI                nie  
Prepínač hudba/reč M/S     nie 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Číslo programu PIN      nie 
Meno programového okruhu PS                    _ZELENE_  
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z  žiadosť účastníka konania, spoločnosti 
HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad. 
  

III. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z  žiadosť účastníka konania, 
Združenie Rusínov Slovenska o.z. Prešov. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-20/951: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania: HEAVY SOFT, spol. s r.o., Poprad,  
Združenie Rusínov Slovenska o.z. Prešov, DRV s.r.o., Košice; spoločnosti DRV s.r.o. Košice zašle 
rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie  
SK: 331-PLO/O-R09/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Skalica  
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-21/10.778: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 331-PLO/O-
R09/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
GROUND 4, s. r. o.  
Budyšínska 38  
Bratislava 831 02 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

v y zýv a  
 

účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 30.10.2009 v rámci správneho konania 
331-PLO/O-R09/2009 vo veci žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie doplnil v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia o nasledovné údaje a 
doklady: 

- aktuálny výpis z obchodného registra žiadateľa, ktorý nie je starší ako 30 dní, 
- aktuálnu spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu žiadateľa. 
 

Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými údajmi  a dokladmi Rada podľa ustanovenia § 
29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 331-PLO/O-R09/2009 zo 
dňa 15.10.2009  

p r e r u šu j e .  
 

Podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás Rada zároveň 
poučuje, že v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov podania správne konanie zastaví. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/952: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti GROUND 4, s.r.o., Bratislava. 
T: 08.12.2009              Z: PLO 
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K bodu 11/ 
Výberové konanie  
SK: 332-PLO/O-R10/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Štúrovo  
ÚK: - 
 
Uznesenie č. 09-21/11.779: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
zastavuje správne konanie č. 332-PLO/O-R10/2009 začaté dňa 15.10.2009 z dôvodu, že odpadol 
dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/953: Kancelária Rady predmetné uznesenie Rady uloží do archívnej zložky 
správnych konaní. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie  
SK: 333-PLO/O-R11/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Štúrovo  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-21/12.780: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 333-PLO/O-R11/2009 zo 
dňa 15.10.2009, posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej 
aj „ÚK“): 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
prideľuje frekvenciu 104,5 MHz Štúrovo  

 
držiteľovi licencie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 

3. v Čl. sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„104,5 MHz Štúrovo“  
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4. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text: 
„Frekvencia:  104,5 MHz Štúrovo 
 Lokalita:                       Štúrovo 
 Frekvenčný list: Č.j.: 5246/10/2009 zo dňa 06.10.2009“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/954: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 333-PLO/O-R11/2009 a zašle ho spoločnosti TAM 
ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie  
SK: 334-PLO/O-R12/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Topoľčany  
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-21/13.781: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 334-PLO/O-R12/2009 zo 
dňa 15.10.2009, posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania (ďalej 
aj „ÚK“): 
 
ZED-COMMERCIAL, s.r.o. 
Toryská 3/5053 
821 07 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 334-PLO/O-R12/2009 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/955: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 334-PLO/O-R12/2009 a zašle ho spoločnosti ZED-
COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie  
SK: 335-PLO/O-R13/2009  
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Zlaté Moravce  
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ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 09-21/14.782: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 335-PLO/O-
R13/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 99,6 MHz Zlaté Moravce   
 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení takto: 
 
3. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa  text: 
    „99,6 MHz  Zlaté Moravce“ 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa podbod 2.13, ktorý znie: 
  „2.13  Frekvencia:       99,6 MHz Zlaté Moravce   

    Lokalita:  Zlaté Moravce - mesto 
    Frekvenčný list:          5248/10/2009 zo dňa 06.10.2009“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/956: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra, spolu 
s  frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 293-PLO/D-4224/2009 zo dňa 13.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 
ÚP: 10. 20 hod 
 
Uznesenie č. 09-21/15.783: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
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postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 293-PLO/D-4224/2009 zo dňa 13.10.2009, posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.   
Sedlišťská 1446/7 
020 01, Púchov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 

 
udeľuje 

 
spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov 

 
licenciu č. T/233 ku dňu 18.12.2009 

na televízne vysielanie 
  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok: 
 
   „I. 
 
(1) Názov programovej služby: Púchovská televízia  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny  

– KDS spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
– MMDS spoločnosti MsBP Servis, s.r.o. 

(5) Jazyk vysielania: slovenský 
 
 II.  
 

Právne skutočnosti spoločnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo 
dňa 25.09.2009, vložka číslo 3076/R, zoznam výpisov č. 9827/091. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 25.09.2009, vložka číslo 3076/R, zoznam 
výpisov č. 9827/091. 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 13.10.2009 (č.p.d.4224/2009): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  90 % 
2. Programy: min. 10%  
b/ Programy (100 %):  
1. Spravodajstvo: 100 % 
2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 0 %  
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3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Detské programy: 0 % 
10. Športové programy: 0 % 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %  
 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 100 % 
 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. z: nevzťahuje sa 
 
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 

vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa §§ 23 až  25 
zákona č. 308/2000 Z. z.: nevzťahuje sa 

 
5. Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.): vysielateľ s obmedzeným 

prístupom verejnosti 
 
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 

Jednotného systému označovania programov ( Vyhláška MK SR 589/2007): nevzťahuje sa 
 
7. Podmienky vysielania teletextu: teletext sa nevysiela  

 
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom:   

a) vysielačov MMDS spoločnosti MsBP Servis, s.r.o.   
b) KDS, spoločnosti Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 

2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD alebo 
CD nosič, možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/957: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 293-PLO/D-4224/2009 zo dňa 
13.10.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 337-PLO/D-4520/2009 zo dňa 30.10.2009 
vo veci oznámenia  o zmene licencie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s.   
 
Uznesenie č. 09-21/16.784: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 337-
PLO/D-4520/2009 zo dňa 30.10.2009, posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/66 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“) 
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D.EXPRES, a.s.   
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov. 
  
Článok II. znie:  
 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 1331/B, 
oddiel: Sa, zoznam výpisov č.: C-8646/09 zo dňa 22.10.2009. 
 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 1331/B, oddiel: Sa, zoznam 
výpisov č.: C-8646/09 zo dňa 22.10.2009.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/958: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 337-PLO/D-4520/2009 zo dňa 
30.10.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (D.EXPRES, a.s.). 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 317-PLO/D-4382/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom   číslo licencie : TKR/143 
 
Uznesenie č. 09-21/17.785: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 317-PLO/D-4382/2009 zo dňa 
26.10.2009 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny 
obsahu ponuky programových služieb prevádzkovateľa retransmisie 
 
T.F.M., spol. s r.o. 
Klčové 2088 
Nové Mesto nad Váhom 915 01 
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto  

rozhodnutie: 
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Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/143 nasledovne:  
 
Bod 4 znie: 
 

4. Ponuka programových služieb: 
základná programová ponuka (MINI): 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, ČT 1, 

ČT 2, TV POHODA, PRIMA, ROMANTIKA 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 

rádio OKEY 
 
rozšírená programová ponuka (ŠTANDARD): 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, ČT 1, 

ČT 2, PRIMA, ROMANTIKA, VIASAT HISTORY, TV REALITY, 
HALLMARK, DISCOVERY, AXN, EUROSPORT, SPEKTRUM, MINIMAX, 
MTV, TV POHODA, RING TV, VIASAT EXPLORER, bebe tv, ČT24, CNN, 
JOJ PLUS, SPORT 1, Trojka, TV LUX 

- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 
rádio OKEY 

 
 programová ponuka (MAXI): 

- televízne programové služby: FILM+, DOMA, ZONE CLUB, Music Box, Óčko, 
NOVA SPORT, HUSTLER TV 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/959: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 317-PLO/D-4382/2009 zo dňa 
26.10.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Sťažnosť postúpená ústrednou volebnou komisiou ohľadne volieb do VÚC  
 
Uznesenie č. 09-21/18.786: Rada pre vysielanie a retransmisiu postupuje sťažnosť z dôvodu vecnej 
nepríslušnosti Ústrednej volebnej komisii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/960: Kancelária Rady zabezpečí doručenie sťažnosti a vyjadrenia Rady k danej veci 
Ústrednej volebnej komisii. 
T: 08.12.2009          Z: PLO 
  
K bodu 19/ 
SK č.: 182-PLO/D-2134/2009 zo dňa 25.05.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava    
 
Uznesenie č. 09-21/19.787: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
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a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 182-PLO/D-2134/2009 zo 
dňa 25.05.2009, posúdila oznámenie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/161 účastníka konania: 
 
TRNAVATEL, spol.  s r.o. 
Horné Bašty 29 
917 01 Trnava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/161 zo dňa 08.09.1999  nasledovne: 
 
Bod IV. Ponuka programových služieb znie: 
 
„ I. analógová programová ponuka 
 

a) základná programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, Mestská televízia Trnava 

(MTT), ORF 1, TA 3, TV 2; 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio OKEY, Jemné Melódie, Rádio 
Lumen; 

b) rozšírená programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Mestská Televízia 

Trnava (MTT), TVA, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Hallmark, TV 2, Discovery Channel, Zone 
Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sports, Galaxie Sport, Musiq 1, ORF 1, 
Sport 1, PRO 7, Deutsche Welle, MGM, TVE International, MTV Europe, Arte, TV 5, VH 1, 
MusicBox, Disney Channel, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV 
DEKO, TV LUX, bebe tv, Trojka, JimJam, JOJ PLUS, DOMA; 

- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Jemné Melódie, Rádio OKEY, N-RÁDIO, 
Rádio Lumen. 

 
II. digitálna programová ponuka 
K programovej ponuke – Entry je poskytovaná  aj príslušná základná programová ponuka 
a k programovej ponuke  – Basic je poskytovaná aj príslušná rozšírená programová ponuka. 
 

a) programová ponuka – Entry: 
 

- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio OKEY, FUN RADIO, Regina Košice, VIVA, Rádio Lumen, Rádio HEY, 
Radio-7, Rádio Patria maďarská, Regina Banská Bystrica, Regina Bratislava, Rádio 
Slovakia; 

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV LUX, ČT 1, 
ČT 2, ČT 24, PRIMA, MTV 1, ORF 1, MUSIC BOX; 
 

b)  programová ponuka – Basic: 
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- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio OKEY, FUN RADIO, Regina Košice, VIVA, Rádio Lumen, Rádio HEY, 
Radio-7, Rádio Patria maďarská, Regina Banská Bystrica, Regina Bratislava, Rádio 
Slovakia; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV PATRIOT, 
TV LUX, ČT 1, ČT 2, ČT 24, PRIMA, National Geografic HD, History HD, Eurosport HD, 
Viasat Explorer / Spice, Sport 2, Film Box, Film+, AXN, Zone Club, Minimax/Animax, 
MGM, JimJam, Disney Channel, bebe tv, EuroNews, CNN, TV5, Deutsche Welle, BBC 
World, MTV 1, ORF 1, MUSIC BOX, Extreme Sports, Nova Sport, Sport 1, Eurosport, 
Eurosport 2, ESPN AMERICA, VH 1 Classic, C MUSIC, Óčko, VH 1, MTV Dance, MTV 
TWO, Musiq 1, MTV Europe, National Geografic, Spektrum, Discovery Channel, National 
Geografic Wild, Viasat History, Hallmark, TV Noe, DOMA, Zone Reality, TV Paprika, TV 
DEKO, Zone Romantica, Trojka, Fashion TV, JOJ PLUS, HUSTLER TV; 
 

c)  tematická programová ponuka – Relax: Hallmark, Film Box, Film+, AXN, Zone Club, 
Minimax / Animax, MGM; 

 
d) tematická programová ponuka – Darwin: National Geografic, Spektrum, Discovery 

Channel, National Geographic Wild, Viasat Explorer / Spice, Viasat History; 
 
e)  tematická programová ponuka – Sport: Extreme Sports, Nova Sport, Sport 1, Eurosport, 

Eurosport 2, ESPN AMERICA, Trojka; 
 
f)  tematická programová ponuka – Music: VH 1 Classic, C MUSIC, Óčko, VH 1, MTV 

Dance, MTV TWO, Musiq 1, MTV Europe; 
 
g)  prémiová programová ponuka – SuperFilm: HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, 

Cinemax 2; 
 
h)  prémiová programová ponuka – HBO: HBO, HBO 2, HBO Comedy; 
 
i)  prémiová ponuka ADULT: Private Spice, XXX-Xtrem; 
   
j)  prémiová programová ponuka – CINEMAX: Cinemax, Cinemax 2; 
 
k)  prémiová programová ponuka – FILMBOX EXTRA: Filmbox EXTRA; 
 
l)  prémiová programová ponuka – Plus: SPORT5, The Fishing and Hunting channel, 

History, Motors TV, Travel Channel, AXN Crime, AXN Sci-fi; 
 
m) programová ponuka – Exclusive:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV 

PATRIOT, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ČT 24, PRIMA, National Geografic HD, History HD, 
Eurosport HD, Viasat Explorer / Spice, Sport 2, Film Box, Film+, AXN, Zone Club, 
Minimax/Animax, MGM, JimJam, Disney Channel, bebe tv, EuroNews, CNN, TV5, 
Deutsche Welle, BBC World, MTV 1, ORF 1, MUSIC BOX, Extreme Sports, Nova Sport, 
Sport 1, Eurosport, Eurosport 2, ESPN AMERICA, VH 1 Classic, C MUSIC, Óčko, VH 1, 
MTV Dance, MTV TWO, Musiq 1, MTV Europe, National Geografic, Spektrum, 
Discovery Channel, National Geografic Wild, Viasat History, Hallmark, TV Noe, DOMA, 
Zone Reality, TV Paprika, TV DEKO, Zone Romantica, Trojka, Fashion TV, JOJ PLUS, 
HUSTLER TV, HBO, HBO HD, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Private 
Spice, XXX-Xtrem, Cinemax, Cinemax 2, Filmbox EXTRA, Filmbox HD, Sport 5, The 
Fishing and Hunting channel, History, Motors TV, Travel Channel, AXN Crime, AXN Sci-
fi; 

 
n)  prémiová programová ponuka – HBO HD: HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD; 
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o)  prémiová programová ponuka – SuperFilm HD: HBO HD, HBO, HBO 2, HBO 

Comedy, Cinemax, Cinemax 2; 
 
p)  prémiová programová ponuka – FILMBOX EXTRA HD: Filmbox Extra, Filmbox HD.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/961: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 182-PLO/D-2134/2009 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava, a vyzve 
ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 252-PLO/D-3562/2009 zo dňa 02.09.2009 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/134 
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom     číslo licencie: TKR/134      
 
Uznesenie č. 09-21/20.788: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a 
o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom 
konaní č. 252-PLO/D-3562/2009 začatom dňa 02.09.2009, posúdila žiadosť o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Ján Gregor 
Centrum III 1360/146 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1  písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne 
konanie č. 252-PLO/D-3562/2009 zastavuje z dôvodu, že účastník konania na výzvu správneho 
orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/962: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 252-PLO/D-3562/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 221-PLO/D-2944/2009 zo dňa 16.07.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/207 
ÚK: Katarína Macová – Multichannel, Krakovany            číslo licencie: TKR/207  
 
Uznesenie č. 09-21/21.789: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 221-PLO/D-2944/2009 zo 
dňa 16.07.2009, posúdila oznámenie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/207 účastníka konania: 



 29 

 
Katarína Macová - Multichannel  
Strážovská 48 
922 02 Krakovany 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/207. Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/207/2002 
zo dňa 16.04.2002 v znení neskorších zmien a doplnkov v úplnom znení  znejú takto: 
 
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
 
1.1. KDS Naháč 

- hlavná stanica: Naháč č. 84 
- lokalita: Naháč, 
 

1.2. KDS Chtelnica 
      -       hlavná stanica: Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52 
      -       lokalita: Chtelnica, 
 
1.3. KDS Kátlovce 
      -       hlavná stanica: Kátlovce č. 1 
      -       lokalita: Kátlovce, 
 
1.4. KDS Dechtice 
      -       hlavná stanica: Dechtice č. 484 
      -       lokalita: Dechtice, 
 
1.5. KDS Žlkovce a Ratkovce 
      -       hlavná stanica: Žlkovce č. 252 
      -       lokalita: Žlkovce a Ratkovce 
 
2. Územný rozsah retransmisie: 
 

obce: Naháč, Chtelnica, Kátlovce, Dechtice, Žlkovce, Ratkovce 
  
 3. Počet prípojok:  
 
3.1.KDS Naháč           100 
3.2.KDS Chtelnica          500 
3.3.KDS Kátlovce                  250 
3.4.KDS Dechtice           420 
3.5.KDS Žlkovce a Ratkovce 170 
Spolu                                    1440 
 
 4. Ponuka programových služieb: 
 
4.1. KDS Naháč: 
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Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA,             

Mestská televízia Trnava (MTT), Disney Channel, BBC 
World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie Sport, Viasat 
History, Viasat Explorer, TV Noe, Trojka, JOJ Plus, Musiq 
1, DOMA 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO 

Rozšírený súbor:  -  
 
4.2. KDS Chtelnica: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA,             

Mestská televízia Trnava (MTT), BBC World, Deutsche 
Welle, TV5, Galaxie Sport, Trojka, JOJ Plus, Musiq 1, TV 
LUX, DOMA 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO 

Rozšírený súbor:  -  
 
4.3. KDS Kátlovce: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA,             

Mestská televízia Trnava (MTT), Disney Channel, BBC 
World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie Sport, Viasat 
History, Viasat Explorer, TV Noe, Trojka, JOJ Plus, Musiq 
1, DOMA 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO 

Rozšírený súbor:  -  
 
4.4. KDS Dechtice: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA,             

Mestská televízia Trnava (MTT), Disney Channel, BBC 
World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie Sport, Viasat 
History, Viasat Explorer, Trojka, JOJ Plus, Musiq 1, TV 
LUX, DOMA 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN RADIO 

Rozšírený súbor:  -  
 
4.5. KDS Žlkovce a Ratkovce: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2,  Trojka, Markíza, JOJ, JOJ Plus, TA 3, ČT 

1, ČT 2, TV LUX, TV Noe, DOMA, Musiq 1, TV Karpaty, 
CNN, CN&TCM, Boomerang, Discovery Channel, MTV, 
VH1, Eurosport, Hallmark   

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, Jemné Melódie 

Rozšírený súbor:   - “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-21/963: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 221-PLO/D-2944/2009 zo dňa 
16.07.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Katarína Macová - 
Multichannel) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 319-PLO/D-4381/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci žiadosti  o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/160 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 09-21/22.790: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 319-
PLO/D-4381/2009 zo dňa 26.10.2009, posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. 
T/160 z dôvodu zmeny názvu programovej služby účastníka konania (ďalej len „ÚK“): 
 
JEL s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/160 z dňa 08.06.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov 
takto: 
 

Článok I, bod 1 znie: 
„Názov programovej služby: ŽIVÁ televízia“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/964: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 319-PLO/D-4381/2009 zo dňa 
26.10.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (JEL s.r.o.). 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 316-PLO/D-4310/2009 zo dňa 20.10.2009 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie č. R/107 
ÚK: L-MEDIA s.r.o., Liptovský Mikuláš    číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 09-21/23.791: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 316-
PLO/D-4310/2009 zo dňa 20.10.2009, posúdila oznámenie o zmene licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/107 z dôvodu zmeny sídla spoločnosti účastníka konania (ďalej len „ÚK“): 
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L-MEDIA s.r.o. 
Kpt. Nálepku 10 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie na rozhlasové vysielanie č. R/107/2009 zo dňa 02.06.2009 
v znení neskorších zmien a doplnkov takto: 
 
Sídlom spoločnosti L-MEDIA s.r.o. je Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/965: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 316-PLO/D-4310/2009 zo dňa 
20.10.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (L-MEDIA s.r.o.). 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 298-PLO/D-4269/2009 zo dňa 16.10.2009 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/189 
ÚK: TS,  s.r.o., Veľký Meder       číslo licencie: TKR/189 
 
Uznesenie č. 09-21/24.792: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 298-PLO/D-4269/2009 zo 
dňa 16.10.2009, posúdila žiadosť o zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/189 účastníka konania: 
 
TS,  s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/189 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie vykonaných zmien  
nasledovne: 
 
„4.1.KDS Kolárovo: 
Televízne programové služby: 
Základný súbor: 
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STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3, GÚTA TV, ORF 1, 
DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, DOMA 

 
Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA3, GÚTA TV, 

ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, JOJ, JOJ 
PLUS, ČT 1, Disney Channel, National Geographic 
Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, Magyar 
ATV, MTV Europe, Eurosport 2, RTL, VOX, Viasat 
History, Spice Platinum, Film+, Viasat Explorer, 
Fishing&Hunting, DoQ 
 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM;  
VIVA 

 
4.2.KDS Okoč: 
Televízne programové služby: 
Základný súbor: 

STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3, STUDIO PLUS TV, 
ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, CNN, DOMA 

 
Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA3, STUDIO 

PLUS TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, 
CNN, JOJ, JOJ PLUS, ČT 1, Disney Channel, National 
Geographic Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, 
Magyar ATV, MTV Europe, Eurosport 2, RTL, VOX, 
Viasat History, Spice Platinum, Film+, Viasat 
Explorer, Fishing&Hunting, DoQ 
 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM;  
VIVA 

4.3.KDS Čilizská Radvaň-Baloň: 
Televízne programové služby: 
Základný súbor: 

STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3, ORF 1, DUNA TV, 
M1, M2, RTL Klub, DOMA 

 
Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA3, ORF 1, 

DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, JOJ, JOJ PLUS, ČT 
1, Disney Channel, National Geographic Channel, 
Fashion TV, Travel, Eurosport, Magyar ATV, MTV 
Europe, Eurosport 2, RTL, VOX, Viasat History, Spice 
Platinum, Film+, Viasat Explorer, Fishing&Hunting, 
DoQ 
 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM;  
VIVA 

 
4.4.KDS Veľký Meder: 
Televízne programové služby: 
Základný súbor: 

STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, STUDIO 
PLUS TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, 
CNN, DOMA 
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Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, 
STUDIO PLUS TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL 
Klub, CNN, JOJ PLUS, ČT 1, Disney Channel, 
National Geographic Channel, Fashion TV, Travel, 
Eurosport, Magyar ATV, Minimax, Eurosport 2, RTL, 
VOX, Viasat History, Spice Platinum, MTV Europe, 
Film+, Viasat Explorer, Fishing&Hunting, DoQ 
 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM;  VIVA 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/966: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 298-PLO/D-4269/2009 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, TS, s.r.o., Veľký Meder a vyzve ho  na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 222-PLO/D-3023/2009 zo dňa 21.07.2009 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie KDS 
ÚK: Obec Vrbovce, Vrbovce                
 
Uznesenie č. 09-21/25.793: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 222-PLO/D-
3023/2009 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom systému KDS účastníka 
konania (ďalej „účastník konania“) 
 
Obec Vrbovce 
Vrbovce č. 42  
906 06 Vrbovce  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/301 

 
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia  

-  hlavná stanica – lokalita: Obecný úrad Vrbovce, 906 06 Vrbovce č. 42 
-  retransmisia je vykonávaná prostredníctvom systému KDS 

 
2. územný rozsah vysielania: obec Vrbovce  
 
3. počet prípojok: 220 
 
4. ponuka programových služieb:  
         Základný súbor: 

televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ Plus, Trojka, TA3, 
ČT1, ČT2 

         Rozšírený súbor:     
         televízne programové služby: Spektrum 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/967: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 222-PLO/D-3023/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 296-PLO/D-4186/2009 zo dňa 09.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, Bratislava 
ÚP: 10.00 hod                                                                                    
 
Uznesenie č. 09-21/26.794: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., správne konanie č. 296-PLO/D-4186/2009 z dňa 
09.10.2009 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie, na základe návrhu účastníka 
konania  
 
IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR 
Vlčkova 8/A 
811 04 Bratislava 
(ďalej ako „účastník konania“) 
 
podľa § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje na dobu 30 dní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/968: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia o prerušení konania 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 236-PLO/O-3512/2009 zo dňa 25.08.2009 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KID, a.s.       číslo licencie: T/205           
 
Uznesenie č. 09-21/27.795: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 236-PLO/O-
3512/2009, s účastníkom konania:  
 
KID, a.s.   
Levočská 866 
058 01 Poprad 
  
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. f)  zákona č. 308/2000 Z. z. 
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odníma  

 
spoločnosti KID, a.s. licenciu č. T/205 na vysielanie televíznej programovej služby INFOTEXT 
z dôvodu uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie 
televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na 
vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/969: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 236-PLO/O-3512/2009, zašle ho 
účastníkovi konania spolu s výzvou na vrátenie licencie. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 256-PLO/O-3792/2009 zo dňa 29.09.2009 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava     číslo licencie: TKR/255  
 
Uznesenie č. 09-21/28.796: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
256-PLO/O-3792/2009 vo veci možného porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla, že účastník konania  
 
Slovak Telekom, a.s. 
Karadžičova 10 
825 13 Bratislava 
 
neoznámením zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie – ukončenie platnosti 
súhlasu pôvodného vysielateľa televíznej programovej služby PRIMA,  

 
porušil ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu –  upozornenie na  
porušenie zákona. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/970: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 256-PLO/O-3792/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 292-PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009 
vo veci oznámenia  i zmene licencie č. T/224  
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/224 
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Uznesenie č. 09-21/29.797: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 292-
PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009, posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/224 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“) 

 
MV Média, s.r.o. 
Továrenská 4 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

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

 
mení 

 
licenciu č. T/224 zo dňa 21.10.2008 v znení neskorších zmien takto: 

 
2. Článok II. bod (2) sa mení a znie takto: 
 
„(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I,  vložka číslo: 21740/V, oddiel: Sro, zo dňa 
20.10.2009.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/971: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 292-PLO/D-4240/2009 zo dňa 
14.10.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MV Médiá, 
s.r.o., Košice. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 347-PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/224 
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/224 
 
Uznesenie č. 09-21/30.798: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 347-
PLO/D-4240/2009 zo dňa 14.10.2009, s účastníkmi konania: 

 
Ľudovít Máté  
Amurská 2  
040 12 Košice 
 
a 
 
Ing. Ján Varga  
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Tušice 88  
072 02 Tušice 
 
a 
 
MV Médiá, s.r.o. 
Továrenská 4 
040 01 Košice 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/224, spoločnosti MV Média, s.r.o., Košice a po 
posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto   

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti MV Média, s.r.o. Ľudovíta Mátého, 
Amurská 2,  040 12 Košice vo výške 50 % podielu na základnom imaní, 
 
na nadobúdateľa Ing. Jána Vargu,  Tušice 88,  072 02 Tušice. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/972: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 347-PLO/D-4240/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 272-PLO/D-3673/2009 zo dňa 10.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene  licencie č. R/100 
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov     číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 09-21/31.799: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 272-PLO/D-3673/2009 zo dňa 
10.09.2009, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/100, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Rádio Prešov, s.r.o. 
Hlavná 69 
080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/100 nasledovne: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
 
„Podiely programových typov (za mesiac) určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 
29.10.2009 (čdp. 4485/2009): 
a) Spravodajstvo –   3,9 %  
b)  Publicistika 
1.   politická publicistika – 0,0 %        
2.   ostatná publicistika – 0,0 %        
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy –  0,0 %         
2.  náboženské programy – 0,0 %        
3.  literárno-dramatické programy – 0,0 %       
4.  zábavné programy –  0,0 %          
5.  hudobné programy – 4,17 %        
d) Ostatný program  -   91,93 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/973: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
272-PLO/D-3673/2009 zo dňa 10.09.2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Rádio 
Prešov, s.r.o., Prešov, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 259-PLO/D-3746/2009 zo dňa 14.09.2009 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie č. R/99 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 09-21/32.800: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 259-PLO/D-3746/2009 zo dňa 14.09.2009, 
posúdila oznámenie o zmene licencie R/99 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
Radio ON s.r.o. 
Hraničná 18 
821 05 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/99/2007 zo dňa   19.06.2007 v čl.  III.  bod 1. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby 
zo dňa 14.09.2009 (č.p.d.3746/2009) a dňa 04.11.2009 ( 4579):  

   1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
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1.2.2 Ostatná publicistika: min. 2% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 0 % 

 1.3. 6 Ostatný program – 98%“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/974: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 259-
PLO/D-3746/2009 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 320-PLO/D-4391/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. R/90 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 09-21/33.801: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 320-PLO/D-4391/2009 zo dňa 26.10.2009, 
posúdila žiadosť o zmenu licencie R/90 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19.04.2005 v Čl. III., bod 1. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 26.10.2009 (č.p.d.4391/2009:  

   1.1 Spravodajstvo: min. 4,27 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 12,75% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: min.2,83% 
1.3.2 Náboženské programy: 10,81 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 3,97% 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 25,74 % 

 1.3. 6 Ostatný program – 39,63%“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/975: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 320-
LO/D-4391/2009 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 336-PLO/D-4530/2009 zo dňa 02.11.2009 
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/224 
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o., Kluknava    číslo licencie: TKR/224 
 
Uznesenie č. 09-21/34.802: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 336-PLO/D-4530/2009 zo dňa 
02.11.2009 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie (ďalej len „oznámenie“) č. 
TKR/224 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
 
KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o. 
Kluknava 053 51 
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/224 nasledovne: 
 
Bod 4 znie: 
4. Ponuka programových služieb: 
 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
Óčko, VIVA 2, PRO 7, TV LUX 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/976: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 336-PLO/D-4530/2009 zo dňa 
02.11.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK: 339-PLO/D-4529/2009 zo dňa 02.11.2009    
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných   
podielov na základnom imaní držiteľa licencie č. R/99 
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ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava, Ľudovít Jakubove, Leverage Systems s.r.o., Pezinok, IKT škola, 
s.r.o., Bratislava       číslo licencie: R/99 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 09-21/35.803: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 339-
PLO/D-4529/2009 zo dňa 02.11.2009, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
Radio ON s.r.o. 
Hraničná 18 
821 05 Bratislava 
 
Ľudovít Jakubove 
Cabanova 13/B 
841 02 Bratislava 
 
Leverage Systems s.r.o 
Šenkvická cesta 11 
902 01 Pezinok 
 
a 
 
IKT škola, s.r.o. 
Staré Grunty 53 
840 00 Bratislava 4 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na 
základnom imaní držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99, spoločnosti Radio ON s.r.o., 
Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodných podielov spoločníkov spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava 
-  Ľudovíta Jakubove, Bratislava vo výške 50 % podielu na základnom imaní, 
-  Leverage Systems s.r.o., Bratislava  vo výške 50 % podielu na základnom imaní  
 
na nadobúdateľa - spoločnosť IKT škola, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 935 235.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/977: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 339-PLO/D-4529/2009 zo dňa 
02.11.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam Radio ON 
s.r.o., Bratislava, IKT škola, s.r.o., Bratislava,  Bratislava, Leverage Systems s.r.o., Pezinok 
a Ľudovítovi Jakubove. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
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SK č.: 246-PLO/O-3522/2009 zo dňa 25.08.2009 
Doplnenie :  Šetrenie sťažnosti č. 3351/132-2009 z 13.08.2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1  písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(šírenie  programovej služby NOVA) 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom                            číslo licencie: TKR/143 
 
Uznesenie č. 09-21/36.804: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 246-PLO/O-3522/2009 vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie 
č. TKR/143, spoločnosti T.F.M., spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/978: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/979: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-21/37.804.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/41, spoločnosti T.F.M., spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii z dôvodu 
neoznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie – ukončenie platnosti 
súhlasu pôvodného vysielateľa televíznej programovej služby PRIMA. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/980: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 245-PLO/O-3521/2009 zo dňa 25.08.2009 
Doplnenie :  Šetrenie sťažnosti č. 3351/132-2009 z 13.08.2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1  písm. h)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(šírenie programovej služby NOVA) 
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica                                            číslo licencie: TKR/41 
 
Uznesenie č. 09-21/37.805: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 245-PLO/O-3521/2009 vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie 
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č. TKR/41, spoločnosti KATES, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/981: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/982: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-21/37.805.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/41, spoločnosti KATES, s.r.o., Považská Bystrica vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
z dôvodu neoznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie – ukončenie 
platnosti súhlasu pôvodného vysielateľa televíznej programovej služby PRIMA. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/983: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4152/188-2009      
(na vysielanie programu Modré z neba z dňa 16.9.2009 a 7.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4152/188-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/38.806: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne 
konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. 
f) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16.09.2009 o cca 21:15 hod. odvysielal 
program Modré z neba, ktorý mohol nenáležitou formou zobrazovať maloletého, ktorý bol 
vystavovaný psychickému utrpeniu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/984: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
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Úloha č. 09-21/985: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-21/38.806.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne 
konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. f) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 07.10.2009 o cca 20:11 hod. odvysielal program 
Modré z neba, ktorý mohol nenáležitou formou zobrazovať maloletého, ktorý bol vystavovaný 
psychickému utrpeniu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/986: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/987: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4047/176-2009       
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade III z dňa 1.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4047/176-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/39.807: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 4047/176-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/988: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4121/181-2009       
(na vysielanie filmu Ja, robot  z dňa 3.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4121/181-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-21/40.808: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.,  začína 
správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 03.10.2009 od cca 20:23 hod. do cca 22:33 hod. odvysielal program 
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Ja robot, ktorý štyrikrát prerušil reklamou, čím mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 35 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/989: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/990: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4017/175-2009       
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Združstevnení vlastníci z dňa 28.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.4017/175-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 09-21/41.809: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne 
konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním príspevku Združstevnení vlastníci v 
programe Reportéri dňa 28.09.2009 o cca 21:50 hod., čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/991: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/992: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4303/195-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny/Rýchlocesta R7 vyvoláva rozpory z dňa 16.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4303/195-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/42.810: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 16.10.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal 
v programe Televízne noviny príspevok Rýchlocesta R7 vyvoláva rozpory, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/993: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/994: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3894/171-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Dvojité narodeniny z dňa 14.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/171-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/43.811: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 14.09.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal 
v programe Televízne noviny príspevok Dvojité narodeniny, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/995: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/996: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3894/169-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Futbal a politika z dňa 12.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/169-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/44.812: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 12.09.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal 
v programe Televízne noviny príspevok Futbal a politika, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



 48 

Úloha č. 09-21/997: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/998: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3938/189-2009      
(na vysielanie programu Prvé noviny, príspevku Kandidáti pre župné voľby z dňa 6.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3938/189-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-21/45.813: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3938/189-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/999: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4346/199-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Župné voľby za dverami z dňa 20.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4346/199-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/46.814: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 4346/199-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1000: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009      
(na vysielanie programu „112“ z dňa 5.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,    číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 09-21/47.815: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosti evidované pod č. 4151/187-2009 a 4181/191-2009, vedené voči vysielateľovi MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1001: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4150/186-2009      
(na vysielanie Televízie Poprad z dní: 5. 10., 6. 10. a 7. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4150/186-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Poprad. 
Vysielateľ: TV Poprad, s. r. o.      číslo licencie: T/123 
 
Uznesenie č. 09-21/48.816: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi TV Poprad, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 05.10.2009 a 06.10.2009 odvysielal v rámci programu 
Aktuality regiónu príspevok Danko, Abrahám a Chudík chcú v Poprade pracovisko Prešovského 
samosprávneho kraja, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1002: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/1003: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-21/48.817: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi TV Poprad, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 06.10.2009 v čase 
od 17:00 hod. do 20:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1004: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-21/48.818: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
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príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi TV Poprad, s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 05.10.2009 o cca 18.00 hod., 19:00 hod., 20:00 hod, 21:00 
hod. 22:00 hod. a 23:00 hod, dňa 06.10.2009 o cca 00:00 hod., 01:00 hod. a 02:00 hod. a dňa 
07.10.2009 o cca 08:00 hod., 09:00 hod., 10:00 hod., 11:00 hod., 12:00 hod. a 15:00 hod. odvysielal 
v rámci reklamného bloku príspevok z tlačovej konferencie primátora mesta Prešov obsahujúci 
informácie, ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 11 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1005: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009,4325/197-2009 
(na vysielanie Televízie Markíza a JOJ z dní: 4.10., 7.10., 11.10.2009 a 19. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009,4325/197-2009 
smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a JOJ. 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava;      číslo licencie: T/39 
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.;   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/49.819: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len 308/2000 Z.z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti 
evidované pod č. 4080/180-2009, 4180/190-2009, 4195/192-2009, 4325/197-2009, vedené voči 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a MAC TV s.r.o. uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1006: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4079/179-2009 
(na vysielanie programu História omylov – omyly histórie z dňa 28. 9., 29. 9. a 2. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4079/179-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 09-21/50.820: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 4079/179-2009, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1007: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 51/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3617/144-2009      
(na vysielanie programu „ranná šou s Adelou a Sajfom“ z dní 17. 8., 18. 8., 19. 8., 20. 8. 21. 8. 24. 
8., 25. 8., 26. 8., 27. 8., 28. 8., 31. 8., 1. 9., 2. 9., 3. 9., 4. 9. 2009,    )  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-21/51.821: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že v dňa 17.08., 18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 24.08., 25.08., 
26.08., 27.08., 28.08., 31.08., 01.09., 02.09., 03.09. a 04.09.2009 odvysielal program ranná šou 
s Adelou a Sajfom, sponzorom ktorého bola spoločnosť RADIO, a.s., vysielateľ s licenciou na 
vysielanie rozhlasovej programovej služby č. R/71.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1008: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/1009: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-21/52.822: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že v dňa 21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 31.08.2009 
odvysielal v programe ranná šou s Adelou a Sajfom informácie o bytovom dome FIVE STAR 
RESIDENCE, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 
Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1010: 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: 08.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/1011: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
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Uznesenie č. 09-21/52.823: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3617/144-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
programovej služby FUN RADIO, možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z. a 
možného  porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním informácii 
o programovej službe FUN RADIO v programe ranná šou s Adelou a Sajfom v dňoch 17.08., 
18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 31.08., 01.09., 02.09., 03.09. a 
04.09.2009 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1012: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 52/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 61/09/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves 
(monitorovaný deň: 4.9., 11.9.2009) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.           číslo licencie: T/84 
 
Uznesenie č. 09-21/52.824: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 61/09/TV o monitorovaní televíznej 
programovej služby TV Karlova Ves skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie 
Karloveská realizačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava z dní 04.09.2009 a 11.09.2009 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1013: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 53/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 62/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčín 
(monitorovaný deň: 3. a 7. 9. 2009) 
Vysielateľ: „SLOVAKIA okolo sveta s. r. o.“    číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 09-21/53.825: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 62/2009/TV o monitorovaní Televízie 
Trenčín skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 03.09.2009 a 07.09.2009 vysielateľa 
„SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“ s licenciou č. T/126 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1014: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 54/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č.72/09/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PREŠOV 
(monitorované dni:2. a 9.10.2009) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov               číslo licencie: T/193 
 
Uznesenie č. 09-21/54.826: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 72/2009/TV z monitorovania 
vysielania TELEVÍZIE PREŠOV skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie 
GAAD Prešov, s.r.o., z dní 02.10.2009 a 09.10.2009 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1015: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 55/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.75/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TeleNET tv 
(monitorovaný deň: 5. 10. 2009) 
Vysielateľ: QUESTHOUSE, a. s.             číslo licencie: T/200 
 
Uznesenie č. 09-21/55.827: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a m) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči QUESTHOUSE, a.s. vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu z vysielania programovej služby TeleNET tv 
z dňa 05.10.2009 na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1016: 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: 04.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 56/ 
Kontrolný monitoring 
Správa o výsledkoch monitoringu zameraného na dodržiavanie § 16 písm.g) zákona č.308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie č. 09-21/56.828: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy o výsledkoch monitoringu zameraného 
na dodržiavanie § 16 písm.g) zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 265-PLO/O-3808/2009 zo dňa 08.09.2009 
Doplnenie:  Správa  č. 38/2009/TV o monitorovaní TV Nové Zámky 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Pole position/10.06.2009 
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ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.                             číslo licencie: T/116 
 
Uznesenie č. 09-21/57.829: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 265-PLO/O-3808/2009 
Novocentrum Nové Zámky a.s. 
 

p o r u š i l 
 

 povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 10.06.2009 prerušil zaradením reklamy program Pole position, ktorého trvanie 
nepresahovalo 30 min.,  

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1017: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 58/ 
SK č.: 275-PLO/O-3963/2009 zo dňa 22.09.2009 
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 3335/131-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : upútavka na program Pulp Fiction/08.08.2009 o cca 17:42 hod 
a 09.08.2009 o cca 17:24 hod) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/58.830: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 275-PLO/O-3963/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 08.08.2009 o cca 17:42 hod. a dňa 09.08.2009 o cca 17:24 hod. odvysielal upútavku na 
program Pulp Fiction označenú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu maloletých do 18 
rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania,  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000,00 €,  slovom jedentisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1018: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 24.12.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-21/1019: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2009          Z: PgO 
 
K bodu 59/ 
SK č.: 1064-PgO/O-3754/2008 zo dňa 23.09.2008 
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2591/140-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Prominenti/ príspevok Hudobný hotel v Prahe/ 22.06.2008 o cca 19:52 
hod.) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-21/59.831: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 1064-PgO/O-3754/2008 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1020: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 08.12.2009          Z: PLO 
 
K bodu 60/ 
SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 17.12.2007 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program / deň: príspevok Nehoda opitého vodiča / 06.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 09-21/60.832: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 461-PgO/O-5334/2007 vedené voči MAC TV s.r.o. sa podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
z a s t a v u j e ,  

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1021: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.12.2009          Z: PLO 
 
61/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.októbru 2009 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.10.2009 
 
2/ Plnenie povinností  ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady o uložení 
pokuty 
 
Uznesenie č. 09-21/61.833: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o trvalom upustení od 
vymáhania pohľadávok z pokút č. RP/116/2002 a RP 186/2004 v celkovej výške 4.481,17 € 
a poveruje Kanceláriu Rady postúpiť pohľadávku č. RP 186/2004 vo výške 3.319,39 €  na MF SR. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1022: Kancelária Rady zabezpečí doriešenie pokút v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2009         Z: PLO, OE 
 
Úloha č. 09-21/1023: Kancelária Rady Odbor PLO riešiť pokuty priebežne v zmysle schválenej 
smernice.  
T: priebežne         Z: PLO, OE 
 
3/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac október 2009 
  
Uznesenie č. 09-21/61.834: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci august 2009 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo 
dňa  03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac október 2009 v plnej výške všetkým 
členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1024: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2009          Z: OE 
 
4/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
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Uznesenie č. 09-21/61.835: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 
v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za 
výkon mimoriadnych prác spojených s prácami súvisiacimi s dohľadom nad dodržiavaním 
ustanovení zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách v období volebnej kampane, moratória a volieb do 
VÚC a za mimoriadne práce spojené s prípravou na výberové konania vo veci udelenia/zmeny 
licencií  na terestriálne vysielanie v mesiaci november 2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1025: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2009          Z: OE 
 
5/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 09-21/61.836: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2009.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-21/1026: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2009          Z: OE 
 
6/ Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb do zastupiteľstiev  
samosprávnych krajov 
 
Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb 
do zastupiteľstiev  samosprávnych krajov. 
 
7/ Mimoriadna zahraničnú pracovná cesta pracovníka Juraja Poláka na 31. zasadnutie     
Kontaktného výboru smernice "televízia bez hraníc" v Bruseli dňa 03.11.2009 
 
Rada schvaľuje mimoriadnu zahraničnú pracovnú cestu pracovníkovi Jurajovi Polákovi dňa 
03.11.2009 v Bruseli. 
 
8/ Zahraničná pracovná cesta pracovníka Juraja Poláka na zasadnutie pracovnej skupiny  
regulačných autorít audiovizuálnych mediálnych služieb v Bruseli dňa 24.11.2009 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníkovi Jurajovi Polákovi dňa 24.11.2009 
v Bruseli. 
 
9/ Zahraničná pracovná cesta pracovníka Juraja Poláka na workshop ohľadom vytvorenia 
regulačného rámca mediálnych komerčných komunikácií na jedlá s vysokým obsahom solí a 
tukov určených maloletým divákom, dňa 07.12.2009 v Bruseli. 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníkovi Jurajovi Polákovi dňa 07.12.2009 
v Bruseli. 
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V Bratislave dňa 24.11.2009 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 


