
Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie aretransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch  24.5. 
a25.5.2010 v sídle Rady pre vysielanie aretransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie aretransmisiu

- pridelila frekvenciu č. 94,7 MHz Banská Bystrica spoločnosti ZED-COMMERCIAL, 
s.r.o. Bratislava;

- pridelila frekvenciu č. 97,2 MHz Bratislava spoločnosti  Radio ON, s.r.o. Bratislava;
- pridelila frekvenciu č. 92,1 MHz Galanta spoločnosti SITY MEDIA,, s.r.o., Bratislava;
- pridelila  frekvenciu  č.  99,8  MHz  Levoča  spoločnosti  Rádio  LUMEN,  spol.  s  r.o.,  

Banská Bystrica;
- pridelila  frekvenciu  č.  99,6  MHz Lučenec  spoločnosti  TAM ART PRODUCTION, 

s.r.o., Bratislava;
- pridelila frekvenciu č. 89.7 MHz Námestovo spoločnosti TAM ART PRODUCTION, 

s.r.o., Bratislava;
- pridelila frekvenciu č. 92,5 MHz Nová Baňa spoločnosti TAM ART PRODUCTION, 

s.r.o., Bratislava;
- pridelila  frekvenciu  č.  88,3  MHz  Púchov  Mariánovi  Dokupilovi  -  Doko  Media, 

Dubnica nad Váhom;
- pridelila  frekvenciu  č.  93,8  MHz  Rimavská  Sobota  spoločnosti  TAM  ART 

PRODUCTION, s.r.o., Bratislava;
- pridelila  frekvenciu č.  105,2 MHz Skalica  spoločnosti  Rádio LUMEN,  spol.  s  r.o.,  

Banská Bystrica;
- pridelila frekvenciu č. 106,9 MHz Skalica spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava;
- pridelila  frekvenciu  č.  93,5  MHz Štúrovo  spoločnosti  Rádio  LUMEN,  spol.  s  r.o., 

Banská Bystrica;
- pridelila frekvenciu č. 94,7 MHz Topoľčany spoločnosti ZED-COMMERCIAL, s.r.o. 

Bratislava;
- pridelila  frekvenciu  č.  92,4  MHz  Trstená  spoločnosti  TAM  ART  PRODUCTION, 

s.r.o., Bratislava;
- nepridelila frekvenciu 105,9 MHz Nitra žiadnemu uchádzačovi;
- udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby TV Nové 

Zámky spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s.;
- udelila  predchádzajúci  súhlas  sprevodom  100  %  obchodného  podielu  spoločníka 

spoločnosti BP Media, s.r.o. Petra Bosáčka na nadobúdateľa spoločnosť WP Production 
a.s., Topoľčany;

- udelila  predchádzajúci  súhlas  sprevodom  5  %  obchodného  podielu  spoločníka 
spoločnosti  MEGA MAX MEDIA,  s.r.o.  VINTON Kft.,  Budapešť na nadobúdateľa 
Srankó Balász Imre;

- udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby Levočský 
televízny magazín (LTM) spoločnosti L&L média, s.r.o., Spišská Nová Ves;

- začala  správne  konanie  voči  spoločnosti  Televízna  spoločnosť  BBSK,  a.s.,  Banská 
Bystrica zdôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa slicenciou 
na  vysielanie  televíznej  programovej  služby  alebo  podielu  na  hlasovacích  právach 
vysielateľa  slicenciou  na  vysielanie  televíznej  programovej  služby  včase  do  24 
mesiacov  od  nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  rady  oudelení  licencie  bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady;

- začala  správne  konanie  voči  Marekovi  Petrášovi  zdôvodu  možného  nevyužívania 
frekvencie 106,9 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená;

- začala  správne  konanie  voči  spoločnosti  RÁDIO  KISS  s.r.o.  zdôvodu  možného 
neoprávneného vysielaniaprogramovej služby Rádio KISS na frekvenciách  90,4 MHz 
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a91, 2 MHz zvysielača Prešov – Stráž;
- pridelila alternatívnu frekvenciu - kanál 47 na účely analógového vysielania vobdobí 

prechodu zanalógového na digitálne vysielanie spoločnosti TV Karpaty, s.r.o.;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. zdôvodu možného porušenia 

§  19  ods.  1  písm.  a)  ZVR (ochrana  ľudskej  dôstojnosti)  vsúvislosti  sodvysielaním 
príspevku Protokolárna ľútosť vrámci programu Prvé noviny a.s. dňa 12.4.2010;

- začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. zdôvodu možného porušenia § 
16  ods.  3  písm.  l)  ZVR  vsúvislosti  snedodaním  súvislých  záznamov  vysielania 
programu Aféry dňa 15.3.2010;

- uložila sankciu – pokutu vo výške 20000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. 
sr.o.   zdôvodu  porušenia  §  19ods.  1  písm.  a)  ZVR  (ochrana  ľudskej  dôstojnosti) 
vsúvislosti  sodvysielaním  príspevku  Znásilnili  dcéru  sudcov vrámci  programu 
Televízne noviny zdňa 18.12.2009. 

Ostatné uznesenia prijaté dňa 25.5.2010 budú uverejnené vzápisnici zo zasadnutia na stránke 
Rady. 

  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu
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