
Zápisnica č. 10/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24.05.2010 
o 10:00 hod. a 25.05.2010 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

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

Program bol schválený.

24.05.2010, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania: 

1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
SK: 149-PLO/O-R12/2010
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Skalica

ÚP: 10.00 hod. 

1.2. Žiadateľ: Radio ON s.r.o., Bratislava
SK: 139-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava

ÚP: 10.15 hod. 

1.3. Žiadateľ: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava
SK: 138-PLO/O-R01/2010, 144-PLO/O-R07/2010, 151-PLO/O-R14/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 94,7 MHz Banská Bystrica, 105,9 MHz Nitra, 94,7 MHz Topoľčany

ÚP: 10.30 hod. 
1.4. Žiadateľ: JOLIN, s.r.o., Nitra

SK: 144-PLO/O-R07/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra

ÚP: 10.45 hod. 

1.5.Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom
SK: 146-PLO/O-R09/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 88,3 MHz Púchov 

ÚP: 11.00 hod. 

1.6.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 142-PLO/O-R05/2010, 143-PLO/O-R06/2010, 145-PLO/O-R08/2010, 147-PLO/O-R10/2010, 
152-PLO/O-R15/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 99,6 MHz Lučenec, 89,7 MHz Námestovo, 92,5 MHz Nová Baňa, 
93,8 MHz Rimavská Sobota, 92,4 MHz Trstená

ÚP: 11.15 hod. 

1.7.Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava
SK: 140-PLO/O-R03/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 92,1 MHz Galanta

ÚP: 11.30 hod.

1.8.Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
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SK: 141-PLO/O-R04/2010, 148-PLO/O-R11/2010, 150-PLO/O-R13/2010  
vo veci pridelenia frekvencií: 99,8 MHz Levoča, 105,2 MHz Skalica, 93,5 MHz Štúrovo 

ÚP: 11.45 hod.

*********** 

25. mája 2010, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

2/ Výberové konanie 
SK: 138-PLO/O-R01/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

3/ Výberové konanie 
SK: 139-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava

4/ Výberové konanie 
SK: 140-PLO/O-R03/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 92,1 MHz Galanta 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava

5/ Výberové konanie 
SK: 141-PLO/O-R04/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Levoča 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

6/ Výberové konanie 
SK: 142-PLO/O-R05/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Lučenec
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

7/ Výberové konanie 
SK: 143-PLO/O-R06/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 89,7 MHz Námestovo 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

8/ Výberové konanie 
SK: 144-PLO/O-R07/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 105,9 MHz Nitra 
ÚK: JOLIN, s.r.o., Nitra; ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

9/ Výberové konanie 
SK: 145-PLO/O-R08/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 92,5 MHz Nová Baňa 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

10/ Výberové konanie 
SK: 146-PLO/O-R09/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 88,3 MHz Púchov 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom
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11/ Výberové konanie 
SK: 147-PLO/O-R10/2010
vo veci pridelenia frekvencie 93,8 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

12/ Výberové konanie 
SK: 148-PLO/O-R11/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Skalica
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

13/ Výberové konanie 
SK: 149-PLO/O-R12/2010
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Skalica
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

14/ Výberové konanie 
SK: 150-PLO/O-R13/2010
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Štúrovo
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

15/ Výberové konanie 
SK: 151-PLO/O-R14/2010
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Topoľčany
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

16/ Výberové konanie 
SK: 152-PLO/O-R15/2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,4 MHz Trstená
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

17/ SK č.: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
(z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie bez jej registrácie)
ÚK: Towercom, a. s., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.             

18/ SK č.: 27-PLO/O-753/2010 zo dňa 26.01.2010
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
(z dôvodu možného neprevádzkovania retransmisie v súlade s jej registrácie)
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo číslo registrácie: TKR/282

19/ SK č.: 157-PLO/D-2351/2010 zo dňa 26.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/148

20/ SK č.: 169-PLO/D-2641/2010 zo dňa 11.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/87

21/ SK č.: 127-PLO/D-2004/2010 zo dňa 07.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácii retransmisie  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina číslo registrácie: TKR/88

22/ SK č.: 153-PLO/D-2326/2010 zo dňa 23.04.2010
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vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote číslo registrácie: TKR/100

23/ SK č.: 165-PLO/D-2470/2010 zo dňa 30.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99

24/ SK č.: 99-PLO/D-1589/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/160

25/ SK č.: 125-PLO/D-1860/2010 zo dňa 29.03.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky

26/ SK č.: 130-PLO/O-2167/2010 zo dňa 04.05.2010
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: BP Media, s.r.o., Topoľčany                                       číslo licencie: R/102

27/ SK č.: 98-PLO/D-1577/2010 zo dňa 12.03.2010
vo  veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/102
ÚK: BP Media, s.r.o., Topoľčany;  Peter Bosáček, Belince;  WP Production a.s., Topoľčany

číslo licencie: R/102

28/ SK č.: 158-PLO/D-2398/2010 zo dňa 27.04.2010
vo veci  žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencií č. T/199 a T/218
ÚK : MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava; U-MEDIA, s.r.o., Bratislava; VINTON Kft., Budapešť; 

Srankó Balász Imre, Budapešť             číslo licencie: T/199
T/218

29/ SK č.: 162-PLO/D-2515/2010 zo dňa 04.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: L&L média, s.r.o., Spišská Nová Ves

30/ SK č.: 45-PLO/D-230/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: RTS spol. s r.o., Banská Bystrica

31/ SK č.: 62-PLO/D-1063/2010 zo dňa 16.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK : Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica číslo licencie: T/208

32/ SK č.: 124-PLO/O-1856/2010 zo dňa 15.04.2010
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                                       číslo licencie: T/210

33/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Marek Petráš, Košice                          číslo licencie: R/93

34/ Sťažnosť č. 1727/193-2010 zo dňa 22.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
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ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

35/ Sťažnosť č. 1880/201-2010 zo dňa 29.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

36/ Oznámenie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 30.04.2010 o určení alternatívnej frekvencie (na 
účely analógového vysielania pre vysielateľa TV Karpaty, s.r.o., Piešťany) číslo licencie: T/181

37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2226/228-2010
(na vysielanie Spravodajstva z dní 23. a 24.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2226/228-2010 smerujúcej proti vysielaniu Vaša TV
Vysielateľ: Decora s.r.o., Čadca číslo licencie: T/229

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2214/226-2010
(na vysielanie programu Siedmy hriech z dňa 17.4.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2214/226-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2008/192-2010
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa  1. 4. a 2. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2008/192-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2122/217-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Bez servítky z dňa 12.4.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2122/217-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.  1978/205-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Televízne noviny z dňa 5.4.2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1978/205-2010smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2121/216-2010, 2152/220-2010, 2153/221-2010
(na vysielanie programu Prvé Noviny a.s. z dňa 12. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č.2121/216-2010, 2152/220-2010, 2153/221-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č.  2493/237-2010, 2494/238-2010
(na reklamu Clavin Strong z dňa 23.4.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 2493/237-2010 a 2494/238-2010 smerujúcich proti vysielaniu Rádia 
VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s.  číslo licencie: R/70

44/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.  1710/185-2010
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(na vysielanie programu Paľba (príspevok Polícia alebo SBS?) z dňa 2. 3. 2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1710/185-2010smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

45/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1730/188-2010, 1731/189-2010, 1732/190-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu z dňa 20.3.2010
Správa o prešetrení sťažností č. 1730/188-2010, 1731/189-2010, 1732/190-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

46/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2016/209-2010
(na vysielanie rádia Expres z dní 8. 3. - 12. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2016/209-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES a. s.             číslo licencie: R/66

47/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2103/213-2010
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa  11. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2103/213-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

48/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1261/166-2010
(na vysielanie programu Raj v plameňoch z dňa 28.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1261/166-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

49/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1977/204-2010 a 2025/210-2010
(na vysielanie programu Super poliši z dňa 2. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1977/204-2010 a 2025/210-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

 
50/ Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2010/RO o monitorovaní vysielania rádia EUROPA 2
(monitorovaný deň: 7.4.2010)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.,  Bratislava          číslo licencie: R/49

51/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/2010/RO o monitorovaní vysielania Beta Rádia
(monitorovaný deň: 19.2., 20.2.2010)
Vysielateľ: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.            číslo licencie: R/76

52/ Kontrolný monitoring
Správa č.20/2010/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania
(monitorované dni: 11. a 18.4.2010)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, číslo licencie: T/227

53/ Kontrolný monitoring
Správa č.19/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie NTV Nesvady
(monitorovaný deň:19. 3. 2010)
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Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o.                                     číslo licencie: T/128

54/ Kontrolný monitoring
Správa č.23/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie UPC Info
(monitorovaný deň:19. 4. 2010)
Vysielateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo licencie: T/182

55/ Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie TV Levoča
(monitorovaný deň: 12. 4. 2010)
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným          číslo licencie: T/177

56/ Správa  
Správa č. 28/2010/TV o monitorovaní programu Aféry z dňa 15. 3. 2010  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: T/39

57/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2177/223-2010 
(na vysielanie Eurovision Song Contest 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2177/223-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Vysielateľ na základe zákona  

58/ SK č.: 117-PLO/O-1806/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV Trenčín
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Týždenník/ Notes/ 14.01.2010 a 18.01.2010)
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín číslo licencie: T/126

59/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa  o  prešetrení  sťažnosti  č.  223/88-2010  smerujúcej  voči  vysielaniu  Slovenského 
rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava  

60/ SK č.: 87-PLO/O-1541/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: C.S.I. Kriminálka Miami/ 17.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava             číslo licencie: T/39

61/ SK č.: 81-PLO/O-1535/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:   Správa  o  prešetrení  sťažností  č.  269/92-2010  a  č.  284/107-2010  smerujúcej  voči  
vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Sexi klon/ 12.01.2010 a 13.01.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/39

62/ SK č.: 88-PLO/O-1542/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 5538/290-2009, č. 5539/291-2009, č. 5540/292-2009, 
č.  5541/293-2009,  č.  5542/294-2009,  č.  5543/295-2009,  č.  5544/296-2009  smerujúcich  proti 
vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Znásilnili dcéru sudcov/ 18.12.2009)
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ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41

63/ SK č.: 89-PLO/O-1543/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5389/283-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b)  
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Ďalší „neposlušný“ sudca je stíhaný/ 04.12.2009)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41

64/ Rôzne

Ústne pojednávania: 

10:00 hod. – Towercom, a. s. (k SK č.: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010)

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

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Celkom  bolo  Radou  od  začiatku  roka  uložených  554  úloh.  Všetky  úlohy  termínované  ku  dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 10-10/1.399:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
Výberové konanie 
SK: 138-PLO/O-R01/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/2.400: 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.  138-PLO/O-
R01/2010 začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.z.  posúdila  žiadosť  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

ZED – COMMERCIAL, s.r.o.
Toryská 3/5053
821 07 Bratislava

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

rozhodnutie:

Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti: ZED – COMMERCIAL, s.r.o.
Toryská 3/5053, 821 07 Bratislava

licenciu č. R/110
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na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok:

„I.

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

rozhodnutia 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelená frekvencia: 94,7 MHz Banská Bystrica

II.

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

právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Bratislava I zo dňa 29.04.2010,  
vložka č. 61424/B, zoznam výpisov č.: VI.-7726/2010.

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2010, vložka č. 61424/B, zoznam 
výpisov č.: VI.-7726/2010.

III.

1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa 
19.05.2010 ( č.p.d. 2781/2010):

Programy (100%):
  Spravodajstvo: 2,08 %       
  Publicistika:           0 %        

               Polit. publicistika: 0 %
               Ostatná publicistika:   0 %
     Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou: 50 %

Detské programy: 0 %
Náboženské programy: 0 %
Literárno-dramatické prog.: 0 %
Zábavné programy: 0 %
Hudobné programy: 50 %

     Ostatný program: 47,92 %
        
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: 
2,08%

IV.

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD 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: 94,7 MHz Banská Bystrica
 Lokalita:  Banská Bystrica - mesto
 Frekvenčný list: Č.j.: 5236/10/2009
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3. Špecifikácia RDS: 
Programová identifikácia PI áno
Identifikácia dopravného vysielania TP nie
Alternatívne frekvencie AF áno
Typ programu PTY ROCK M
Iné informácie o vysielaných sieťach EON nie
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno
Prepínač hudba/reč M/S áno
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA nie
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie
Číslo programu PIN áno
Meno programového okruhu PS             ROCK“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/555: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spol.  ZED – COMMERCIAL, s.r.o., spolu s 
frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 3/ 
Výberové konanie 
SK: 139-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/3.401: 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. 139-PLO/O-R02/2010 zo dňa 29.03.2010, posúdila 
žiadosť  o  udelenie/zmenu  licencie  na  rozhlasové  terestriálne  vysielanie  doručenú  Rade  v  lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania:

Radio ON s.r.o.
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu  97,2 MHz  Bratislava 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99 spoločnosti  Radio ON s.r.o., Bratislava  podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení
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rozhodnutie o udelení licencie č. R/99/2007 zo dňa 19.06.2007 v znení neskorších zmien a doplnení  
takto:

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „97,2 MHz  Bratislava“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „2.2. Frekvencia: 97,2 MHz Bratislava
    Lokalita: Bratislava – Devínská Nová Ves
    Frekvenčný list: Č.j.: 1247/10/2010“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/556: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho účastníkovi  konania,  spol. Radio ON s.r.o.,  spolu s frekvenčným 
listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 4/
Výberové konanie 
SK: 140-PLO/O-R03/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 92,1 MHz Galanta 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/4.402: 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.  140-LO/O-
R03/2010 začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  posúdila  žiadosti  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

SITY MEDIA  s.r.o.
Komárnická 112/4
821 03 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 91,2 MHz  Galanta 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87 spoločnosti SITY MEDIA   s.r.o., Bratislava a 
podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/87/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto:

2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „91,2 MHz  Galanta“
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2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „Frekvencia: 91,2 MHz Galanta  
    Lokalita: Galanta - mesto
    Frekvenčný list : 1248/10/2010“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/557: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spol.  SITY MEDIA s.r.o., Bratislava, spolu s 
frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 5/
Výberové konanie 
SK: 141-PLO/O-R04/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Levoča 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

Uznesenie č. 10-10/5.403: 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.  141-PLO/O-
R04/2010  začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.z.  posúdila  žiadosti  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 99,8 MHz Levoča 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti  Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská 
Bystrica a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto:

3. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „99,8 MHz  Levoča“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „Frekvencia: 99,8 MHz Levoča  
    Lokalita: Levoča
    Frekvenčný list: 5239/10/2009“ 
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Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/558: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví  rozhodnutie  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spol. Rádio  LUMEN,  spol.  s  r.o.,  Banská 
Bystrica, spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 6/ 
Výberové konanie 
SK: 142-PLO/O-R05/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Lučenec
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/6.404: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000  Z.  z.  o  telekomunikáciách  (ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“),  postupom  podľa 
ustanovenia  §  71  zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  v  správnom konaní  č.  142-PLO/O-R05/2010 zo  dňa 
29.03.2010,  posúdila  žiadosť  o  udelenie/zmenu  licencie  na  rozhlasové  terestriálne  vysielanie, 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania:

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 99,6 MHz Lučenec 

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

„99,6 MHz Lučenec“ 
2. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text:

„Frekvencia: 99,6 MHz Lučenec
 Lokalita:                       Lučenec
 Frekvenčný list: Č.j.: 1249/10/2010 “

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/559: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s 
frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 7/
Výberové konanie 
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SK: 143-PLO/O-R06/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 89,7 MHz Námestovo 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/7.405: 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.  143-PLO/O-R06/2010  zo  dňa  29.03.2010, 
posúdila  žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania:

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 89,7 MHz Námestovo 

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:

„89,7 MHz Námestovo“ 
4. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text:

„Frekvencia: 89,7 MHz Námestovo
 Lokalita:                       Námestovo
 Frekvenčný list: Č.j.: 1250/10/2010 “

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/560: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s 
frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 8/
Výberové konanie 
SK: 144-PLO/O-R07/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 105,9 MHz Nitra 
ÚK: JOLIN, s.r.o., Nitra; ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/8.406: 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. 144-PLO/O-
R07/2010  začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.z.  posúdila  žiadosti  o 
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udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“):

ZED – COMMERCIAL, s.r.o.
Toryská 3/5053
821 07 Bratislava

JOLIN, s.r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra

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

z a s t a v u j e

správne konanie č. 144-PLO/O-R07/2010  zo dňa 29.03.2010 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/561: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 9/
Výberové konanie 
SK: 145-PLO/O-R08/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 92,5 MHz Nová Baňa 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/9.407: 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.  145-PLO/O-R08/2010 zo  dňa 
29.03.2010,  posúdila  žiadosť  o  udelenie/zmenu  licencie  na  rozhlasové  terestriálne  vysielanie, 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania:

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 92,5 MHz Nová Baňa 
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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:
1. v Čl. sa v bode 6 dopĺňa tento text:

„92,5 MHz Nová Baňa“ 
2. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text:

„Frekvencia: 92,5 MHz Nová Baňa
 Lokalita:                       Nová Baňa
 Frekvenčný list: Č.j.: 1253/10/2010 “

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/562: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, spolu s 
frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 10/
Výberové konanie 
SK: 146-PLO/O-R09/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 88,3 MHz Púchov 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

Uznesenie č. 10-10/10.408: 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. 146-PLO/O-R09/2010 zo dňa 29.03.2010, posúdila 
žiadosť  o  udelenie/zmenu  licencie  na  rozhlasové  terestriálne  vysielanie  doručenú  Rade  v  lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania:

Marián Dokupil – DOKO MEDIA
Kollárova 1308/34
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    

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 88,3 MHz  Púchov

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/89 Mariánovi Dokupilovi – DOKO MEDIA a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/89/2004 zo dňa 26.10.2006 v znení neskorších zmien a doplnení  
takto:

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:

16



    „88,3 MHz Púchov“

2. v čl. III, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „Frekvencia: 88,3 MHz Púchov
    Lokalita: Púchov - mesto
    Frekvenčný list:1252/10/2010“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/563: 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,  Marián Dokupil  – DOKO MEDIA,  spolu s 
frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 11/
Výberové konanie 
SK: 147-PLO/O-R10/2010
vo veci pridelenia frekvencie 93,8 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/11.409: 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.  147-PLO/O-R10/2010  zo  dňa  29.03.2010, 
posúdila  žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania:

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 93,8 MHz Rimavská Sobota

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

„93,8 MHz Rimavská Sobota“ 
2. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text:

„Frekvencia: 93,8 MHz Rimavská Sobota
 Lokalita:                       Rimavská Sobota
 Frekvenčný list: Č.j.: 1254/10/2010 “

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/564: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s 
frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 12/
Výberové konanie 
SK: 148-PLO/O-R11/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Skalica
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

Uznesenie č. 10-10/12.410: 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.  148-LO/O-
R11/2010 začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  posúdila  žiadosti  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 105,2 MHz  Skalica 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti  Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská 
Bystrica a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto:

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „105,2 MHz  Skalica“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „Frekvencia: 105,2 MHz Skalica  
    Lokalita: Skalica - mesto
    Frekvenčný list: 5244/10/2009“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/565: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví  rozhodnutie  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spol. Rádio  LUMEN,  spol.  s  r.o.,  Banská 
Bystrica, spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.06.2010 Z: PLO
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K bodu 13/
Výberové konanie 
SK: 149-PLO/O-R12/2010
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Skalica
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/13.411: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.  
z.“),  v  súlade so zákonom č.  71/1967 Zb.  o  správnom konaní,  v  správnom konaní  č.  149-LO/O-
R12/2010    začatom dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000 Z.  z.  posúdila  žiadosti  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

D.EXPRES, a. s.
Vrútocká 48
821 04 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 106,9 MHz  Skalica 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

 rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a doplnení a 
dopĺňa takto:

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „106,9 MHz  Skalica“

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „Frekvencia: 106,9 MHz Skalica  
    Lokalita: Hrebeň
    Frekvenčný list: 1255/10/2010“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/566: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví  rozhodnutie  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spol.  D.Expres,  a.s.,  Bratislava,  spolu  s 
frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 14/
Výberové konanie 
SK: 150-PLO/O-R13/2010
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Štúrovo
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

19



Uznesenie č. 10-10/14.412: 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.  150-PLO/O-
R13/2010  začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  posúdila  žiadosti  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu 93,5 MHz  Štúrovo 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti  Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská 
Bystrica a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto:

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

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „Frekvencia: 93,5 MHz Štúrovo  
    Lokalita: Štúrovo - mesto
    Frekvenčný list: 5245/10/2009“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/567: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví  rozhodnutie  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spol. Rádio  LUMEN,  spol.  s  r.o.,  Banská 
Bystrica, spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 15/
Výberové konanie 
SK: 151-PLO/O-R14/2010
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Topoľčany
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/15.413: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.  
z.“),  v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,  v správnom konaní č.  151-PLO/O-
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R14/2010 začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  posúdila  žiadosť  o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach  konania účastníkom konania:

ZED – COMMERCIAL, s.r.o.
Toryská 3/5053
821 07 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

 prideľuje frekvenciu  94,7 MHz  Topoľčany

držiteľovi  licencie  na  rozhlasové  vysielanie  č.  R/110  spoločnosti  ZED-COMMERCIAL,  s.r.o., 
Bratislava a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/.../2010 zo dňa 25.05.2010 takto:
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text:
    „94,7 MHz Topoľčany“
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text:
  „2.3. Frekvencia: 94,7 MHz Topoľčany
    Lokalita: Topoľčany - mesto
    Frekvenčný list: 5247/10/2009“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/568: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania,  spol.   ZED – COMMERCIAL, s.r.o. spolu s 
frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 16/
Výberové konanie 
SK: 152-PLO/O-R15/2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,4 MHz Trstená
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-10/16.414: 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 Zz.“), postupom podľa ustanovenia 
§  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.,  v  správnom  konaní  č.  152-PLO/O-R15/2010  zo  dňa  29.03.2010, 
posúdila  žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v 
lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania:

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
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a  po  posúdení  podkladov  potrebných  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto    

rozhodnutie:

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

prideľuje frekvenciu 92,4 MHz Trstená

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

„92,4 MHz Trstená“ 
2. v Čl. IV., bod 2 sa v závere vkladá text:

„Frekvencia: 92,4 MHz Trstená
 Lokalita:                       Trstená
 Frekvenčný list: Č.j.: 1256/10/2010 “

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/569: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady  
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s 
frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 17/
SK č.: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
(z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie bez jej registrácie)
ÚK: Towercom, a. s., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/570: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 48-PLO/O-944/2010 na zasadanie 
Rady dňa 08.06.2010. 
T: 08.06.2010           Z: PLO

Úloha  č.  10-10/571: Kancelária  Rady  vyžiada  od  účastníka  konania  zmluvu  medzi  ním  a 
spoločnosťou TradeTec, a.s., Ostrava – Mariánske Hory, ktorou je upravené poskytovanie satelitnej 
platformy Skylink.
T: 28.05.2010           Z: PLO

K bodu 18/
SK č.: 27-PLO/O-753/2010 zo dňa 26.01.2010
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
(z dôvodu možného neprevádzkovania retransmisie v súlade s jej registráciou)
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo číslo registrácie: TKR/282
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Uznesenie  č.  10-10/18.416: 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. 27-PLO/O-753/2010 spoločnosť DSI DATA s.r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že od  01.12.2009 do  20.12.2009 v  rozpore s  registráciou  retransmisie  č.  TKR/282 retransmitoval 
programové služby JOJ Plus, Nova, ČT1, ČT2, FILMBOX, Film+, MINIMAX, Spektrum, Discovery 
Channel, VIASAT History, DLQ, VIASAT Explorer, Animal Planet, Eurosport, STV3, Nova Sport,  
Óčko, Fashion TV, TV Deko, TV Paprika, ČT24, BBC, Tv Patriot, SAT1, PRO7, RTL, TV5 Monde, 
LUX, Noe TV, Public TV,

čím neprevádzkoval retransmisiu v súlade s jej registráciou,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

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

Podľa  §  64  ods.  5  zákona  č.  308/2000  Z.  z.:  „Uložením  sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.".

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/572: 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: 25.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/573: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PLO

K bodu 19/
SK č.: 157-PLO/D-2351/2010 zo dňa 26.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/148

Uznesenie č. 10-10/19.417: 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. 157-PLO/D-2351/2010  zo 
dňa 26.04.2010, posúdila doručenú žiadosť o zmenu licencie č. T/148 z dôvodu zmeny programovej  
skladby vysielania účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

AGENTURA S, s.r.o. 
Horný val 3
010 01 Žilina
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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. T/148/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov nasledovne:

Článok III. bod 1. znie: 
„Podiely  programových typov v  bežnom mesiaci  určené  podľa  navrhovanej  programovej  skladby 
(určené z podania č. 2351 zo dňa 26.04.2010):

Programová služba (100%):
1. Doplnkové vysielanie – 25%  
2. Programy – min. 75%

2. Programové typy ( 100 %):
Spravodajstvo  32,5%
Publicistika:
1. Politická publicistika  1,6%
2. Ostatná publicistika  49,7%

Dokumentárne programy  0%
Dramatické programy  0%
Zábavné  programy  5,2%        
Hudobné programy  11%
Vzdelávacie programy  0%
Náboženské programy  0%
Detské programy  0%
Šport   0%.“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-10/574: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné rozhodnutie  v  správnom konaní  č. 157-
PLO/D-2351/2010, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Agentura S, s.r.o., Žilina, a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 20/
SK č.: 169-PLO/D-2641/2010 zo dňa 11.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/87

Uznesenie č. 10-10/20.418: 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.  169-PLO/D -2641/2010 zo dňa 11.05.2010, posúdila 
doručenú žiadosť  vo veci  zmeny licencie č. R/87 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona  
308/2000 Z.z. účastníka konania:

SITY MEDIA s.r.o.
Komárnická č. 112/4
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821 03 Bratislava

z dôvodu zmeny právnych skutočností 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

 licenciu č. R/87 na rozhlasové vysielanie v časti III., bod 1-2  nasledovne: 

„1.  Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa  
11.05.2010 (č.p.d.2641/2010) znejú nasledovne: 

1.1 Spravodajstvo: 6,88 %
1.2 Publicistika: 

1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: 1,72%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Detské programy: 2,9%
1.3.2 Náboženské programy: 0 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy:  0%
1.3.4 Zábavné  programy: 0,12 %
1.3.5 Hudobné programy: 51,55 %

Ostatný program – 36,83 %

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min.: 11.5 %.“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-10/575: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné rozhodnutie  v  správnom konaní  č.  169-
PLO/D-2641/2010  a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 21/
SK č.: 127-PLO/D-2004/2010 zo dňa 07.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácii retransmisie  
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina číslo registrácie: TKR/88

Uznesenie č. 10-10/21.419: 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. 127-PLO/D-2004/2010  zo 
dňa 07.04.2010, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb, účastníka konania:

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina,
Tulská 33
010 08 Žilina

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

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/88 takto:

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa v časti 4. menia a znejú takto:

„4.  Ponuka programových služieb

KDS Žilina – hl. stanice Tulská 33, Gabajova 20, 22
Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV ŽILINA, 

TV 5 MONDE, TV LUX, JOJ PLUS, Trojka
rozšírený súbor: MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, SPEKTRUM, ZONE 

REALITY,DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK, 
TCM/CARTOON NETWORK, CNN 
INTERNATIONAL, EURONEWS, EUROSPORT, 
RTL, PRO 7, SAT 1, RTL 2, AXN, VIASAT 
EXPLORER/SPICE, VIASAT HISTORY, MGM 
CHANNEL,  SPORT 1, DOMA, DISNEY CHANNEL, 
ANIMAL PLANET EUROPE, MUSIQ1,

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus, FUN RADIO, 
VIVA

KDS Rajec – hl. stanice Mudrochova 5, Hollého 17
Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV ŽILINA, 

JOJ PLUS, TV LUX, Trojka
rozšírený súbor: MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, SPEKTRUM, 

DISCOVERY CHANNEL, EURONEWS, 
EUROSPORT, RTL, PRO 7, SAT 1, AXN, DOMA, 
DISNEY CHANNEL, DoQ, MUSIQ1

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus, FUN RADIO, 
VIVA

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus, FUN RADIO, 
VIVA.“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/576: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 127-PLO/D-2004/2010 písomné 
znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (OSBD Žilina) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 22/
SK č.: 153-PLO/D-2326/2010 zo dňa 23.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote číslo registrácie: TKR/100
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Uznesenie č. 10-10/22.420: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.  
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v 
správnom konaní č. 153-PLO/D-2326/2010 zo dňa 23.04.2010,  posúdila žiadosť o zmenu  registrácie 
č.  TKR/100,  doručenú Rade z  dôvodu zmeny špecifikácie  telekomunikačnej  siete,  zmeny ponuky 
programových služieb a počtu prípojok účastníka konania:

Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
Okružná 50
Rimavská Sobota 979 01
(ďalej len „účastník konania“)

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva toto 

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/100, ktorá znie v plnom znení nasledovne: 

1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
1.1. Hlavná stanica: Školská 3, Tornaľa
1.2. Hlavná stanica: Daxnerova 1120, Tisovec
1.3. Hlavná stanica: Hnúšťa – Centrun, Hnúšťa 
1.4. Hlavná stanica: Novomeského 3, Rimavská Sobota
1.5. Hlavná stanica: Sídl. Rimava 32, Rimavská Sobota

 
2. Územný rozsah retransmisie: Tornaľa, Tisovec, Hnúšťa, Rimavská Sobota

3.  Počet  prípojok:   6715       

4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Rimavská Sobota – sídlisko Západ  

Základná programová ponuka:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ Plus, 

TA3, ČT 1, ČT 2, MTV 1, MTV 2, RTL Klub, DUNA TV, 
RTL, PRO 7, Super RTL, Živá TV, VIASAT EXPLORER, 
VIASAT  HISTORY,  FILM+,  EUROSPORT,  MTV,  CNN, 
GTV, TV LOCALL

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, EUROPA 2, VIVA, FUN RADIO

4.2 KDS Rimavská Sobota – Nám. Š. M. Daxnera  
Základná programová ponuka:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ Plus, 

TA3, ČT 1, ČT 2, MTV 1, DUNA TV, EUROSPORT, MTV, 
CNN, GTV, TV LOCALL

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, EUROPA 2, VIVA, FUN RADIO
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Rozšírená programová ponuka:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ Plus, 
TA3, ČT 1, ČT 2, MTV 1, MTV 2, RTL Klub, DUNA TV, 
RTL,  PRO  7,  SAT1,  Super  RTL,  Živá  TV,  VIASAT 
EXPLORER,  VIASAT HISTORY,  FILM+,  EUROSPORT, 
MTV, CNN, GTV, TV LOCALL

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, EUROPA 2, VIVA, FUN RADIO

4.3 KDS Hnúšťa – Centrum  
Základná programová ponuka:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ Plus, 

TA3,  ČT  1,  ČT  2,  MTV  1,  RTL  2,  SAT  1,  Živá  TV, 
EUROSPORT, MTV, CNN

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, EUROPA 2, VIVA, FUN RADIO

4.4 KDS Tornaľa  
Základná programová služba:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ Plus, 

TA3, ČT 1, ČT 2, MTV 1, MTV 2, RTL Klub, DUNA TV, 
PRO 7, Živá TV,  FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, EUROPA 2, FUN RADIO

4.5 KDS Tisovec  
Základná programová služba:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ Plus, 

TA3, ČT 1, ČT 2, RTL 2, Živá TV, EUROSPORT, MTV, 
CNN

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM, EUROPA 2, FUN RADIO

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-10/577: 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.  153-PLO/D-2326/2010  a  zašle  ho 
účastníkovi konania - OSBD v Rimavskej Sobote spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 23/
SK č.: 165-PLO/D-2470/2010 zo dňa 30.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99

Uznesenie č. 10-10/23.421: 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. 165-PLO/D-2470/2010 z 
dňa 30.04.2010,  posúdila oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č.  R/99 z dôvodu 
zmeny názvu programovej služby účastníka konania (ďalej aj „účastník konania“):
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Radio ON s.r.o.
Kutlíkova 17
852 12 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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/99 z dňa 19.06.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov takto:

Článok I bod 1. znie:
(1) „Názov programovej služby: Rádio ALIGATOR“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-10/578: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 165-PLO/D-2470/2010 z dňa 
30.04.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (Radio ON s.r.o.).

T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 24/
SK č.: 99-PLO/D-1589/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/160

Uznesenie č. 10-10/24.422: 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. 99-PLO/D-1589/2010 z 
dňa 15.03.2010,  posúdila  oznámenie  o zmene licencie  na televízne vysielanie  č.  T/160 z  dôvodu 
zmeny právnych skutočností účastníka konania (ďalej aj „účastník konania“):

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. 3 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 II znie:
„Právne skutočnosti spoločnosti:
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(2) 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: 30856/B, 
oddiel: Sro, z dňa 23.02.2010

(3) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z  
Obchodného  registra  Okresného súdu Bratislava  I,  vložka  číslo:  30856/B,  oddiel:  Sro,  z  dňa 
23.02.2010“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/579: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 99-PLO/D-1589/2010 z dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (JEL s.r.o.).

T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 25/
SK č.: 125-PLO/D-1860/2010 zo dňa 29.03.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky

Uznesenie č. 10-10/25.423: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene  
zákona  č.  195/2000 Z.z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon č.  
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 125-
PLO/D-1860/2010  začatom  dňa  29.03.2010,  podľa  ustanovenia  §  27  zákona  č.  220/2007  Z.z.  o 
digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):

Novocentrum Nové Zámky a.s
Hlavné námestie 7
940 01 Nové Zámky

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

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

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

u d e ľ u j e

Novocentrum Nové Zámky a.s

l i c e n c i u  č .  T D / 2 4

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok:

I.

1. Druh licencie: lokálne  digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-H

2.   Názov programovej služby: TV Nové Zámky
3.   Jazyk vysielania: slovenský a maďarský so slovenským titulkovaním 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 17 hodín denne, v ostatnom čase monoskop
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa mailového podania účastníka konania č. 2572/2010 z dňa 06.05.2010, doplnené poštou 
podaním č. 2587/2010 z dňa 10.05.2010) 
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a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 15 %
Programy –min. 85 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%): 
Spravodajstvo – 45 %
Publicistika: 
1. politická publicistika – 5 %
2. ostatná publicistika – 39 %
Dokumentárne programy – 1 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 9 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 1 %
Šport – 0 %

6.   Podiel  vysielacieho  času  (za  bežný  mesiac)  vo  vysielaní  programovej  služby  vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 50% 

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby:VHS videokazeta alebo DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite 

8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: nevzťahuje sa

9.  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  programovej  služby  vyhradený  európskym  dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: nevzťahuje sa

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam:  vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.)

II.

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích  
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 196/N, oddiel: Sa, z 
dňa 01.03.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z  
Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 196/N, oddiel: Sa, z dňa 01.03.2010

III.

Doložky doplnkových obsahových služieb:
1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: Teletext TV Nové Zámky
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: je to doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s 

príslušnou  televíznou  programovou  službou  pomocou  telekomunikačného  zariadenia  na 
vysielanie  digitálnych  doplnkových  informácií,  zameraná  predovšetkým  na  dvojrozmerné 
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zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát na obrazovke osobitne vybaveného 
televízneho prijímača do formy štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu.

Doložka iného verejného prenosu:

1. spôsob verejného prenosu: 
- KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C)

 - terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a jeho varianty)
 - analógový prenos signálu v KDS
 - digitálny prenos signálu v MVDS
 - analógový prenos signálu v MMDS
2. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: Teletext Nové Zámky

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-10/580: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  125-PLO/D-
1860/2010 a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spoločnosti   Novocentrum Nové  Zámky a.s., spolu  s 
výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 26/
SK č.: 130-PLO/O-2167/2010 zo dňa 04.05.2010
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: BP Media, s.r.o., Topoľčany                                       číslo licencie: R/102

Uznesenie  č.  10-10/26.424: 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. s účastníkom správneho 
konania č. 130-PLO/O-2167/2010, spoločnosťou BP Media, s.r.o., Topoľčany, držiteľom licencie č. 
R/102 rozhodla takto:

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

zastavuje 

správne  konanie  č.  130-PLO/O-2167/2010  v  časti  možného  naplnenia  skutkovej  podstaty  podľa 
ustanovenia § 54 ods.  1  písm.  e)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  z  dôvodu,  že odpadol  dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

II. porušil

povinnosť ustanovenú v § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým, 

že v lehote 15 dní neoznámil Rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu, 
a to zmenu sídla účastníka konania, zmeny štatutárneho zástupcu a spoločníka účastníka konania,

Uznesenie bolo prijaté.

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

Podľa  §  64  ods.  5  zákona  č.  308/2000  Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila."
            
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/581: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
130-PLO/O-2167/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti BP Media, s.r.o., Topoľčany.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 27/
SK č.: 98-PLO/D-1577/2010 zo dňa 12.03.2010
vo  veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/102
ÚK: BP Media, s.r.o., Topoľčany;  Peter Bosáček, Belince;  WP Production a.s., Topoľčany

číslo licencie: R/102

Uznesenie č. 10-10/27.425: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa  ustanovenia  §  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. 98-PLO/D-1577/2010 zo dňa 12.03.2010 posúdila 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom imaní 
držiteľa licencie č. R/102 s účastníkmi konania:

BP Media, s.r.o.
Streďanská 1526
955 01 Topoľčany

Peter Bosáček
113
956 12 Belince

WP Production a.s.
Krušovská 1859/11
955 01 Topoľčany

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 BP Media, s.r.o., Topoľčany
- Petra Bosáčka vo výške 100 % podielu na základnom imaní

na nadobúdateľa, spoločnosť WP Production a.s., Topoľčany.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/582: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 98-PLO/D-1577/2010 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 28/
SK č.: 158-PLO/D-2398/2010 zo dňa 27.04.2010
vo veci  žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencií č. T/199 a T/218
ÚK : MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava; U-MEDIA, s.r.o., Bratislava; VINTON Kft., Budapešť; 

Srankó Balász Imre, Budapešť             číslo licencie: T/199
T/218

Uznesenie č. 10-10/28.426: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa  ustanovenia  §  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.  158-PLO/D-2398/2010  zo  dňa  27.04.2010 
posúdila  žiadosť  o  udelenie  predchádzajúceho  súhlasu  s  prevodom  obchodných  podielov  na 
základnom imaní držiteľa licencií č. T/199 a T/218 s účastníkmi konania:

MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
Zámocká 3
811 01 Bratislava

U-MEDIA, s.r.o.
Sv. Vincenta 2
821 03 Bratislava

VINTON Kft.
Városmajor u. 11
Budapešť 1122
Maďarská republika

Srankó Balász Imre
Szép Juhászné Köz 16
Budapešť 1021
Maďarská republika

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 5 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o.
- VINTON Kft., Budapešť 

na nadobúdateľa Srankó Balász Imre, Szép Juhászné Köz 16, Budapešť 1021, Maďarská republika

a s  nasledovným prerozdelením obchodných podielov  medzi  spoločníkov spoločnosti  MEGA 
MAX MEDIA, s.r.o.:
- U-MEDIA, s.r.o., Bratislava, obchodný podiel vo výške 99 %,  
- Srankó Balász Imre, Budapešť, obchodný podiel vo výške 1 %.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/583: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 158-PLO/D-2398/2010 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 29/
SK č.: 162-PLO/D-2515/2010 zo dňa 04.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: L&L média, s.r.o., Spišská Nová Ves

Uznesenie č. 10-10/29.427: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene  
zákona č.  195/2000 Z.  z.  o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 162-
PLO/D-2515/2010 zo dňa 04.05.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,  
doručenú Rade účastníkom konania 

L & L média, s.r.o.
Kováčska 2665/1
052 01 Spišská Nová Ves

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

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

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

u d e ľ u j e

spoločnosti L & L média, s.r.o., Spišská Nová Ves

l i c e n c i u  č .  T D / 2 5

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
„I.

1.   Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
      Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C
2.   Názov programovej služby: Levočský televízny magazín (LTM)
3.   Jazyk vysielania: slovenský
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou: 

podľa podania účastníka konania č. 2679/2010 zo dňa 13.05.2010:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -  max. 85 % 
Programy –                     min.  15 % 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0%
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0%
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2) ostatná publicistika – 100 % 
  Dokumentárne programy - 0 %

  Dramatické programy – 0 %
  Zábavné programy -  0 % 
  Hudobné programy -  0 %
  Vzdelávacie programy - 0 %
  Náboženské programy - 0 %
  Detské programy -  0 %
  Šport -  0 % 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 25 % 

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu  záznam  vysielania  programovej  služby:  DVD  nosič  v  požadovanom  formáte  a 
zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, 
avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa  
ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

9.  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  programovej  služby  vyhradený  európskym  dielam 
vytvoreným  nezávislými  producentmi  alebo  podiel  nákladov  na  ich  nákup  alebo  výrobu  na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

10.  Zaradenie  vysielateľa  na  účely  prístupu  verejnosti  k  významným  podujatiam:  vysielateľ  s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11.  Jednotný systém označovania  programov:  v  zmysle  vyhlášky Ministerstva  kultúry  Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z.

II.

1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach  tohto  vysielateľa:  podľa  výpisu  z  Obchodného  registra  Okresného  Košice  I  zo  dňa 
29.04.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 25145/V

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Košice I; Oddiel: Sro, vložka číslo: 25145/V.

III.

Doložka iného verejného prenosu
1. Spôsob verejného prenosu: DVB-C“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-10/584: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  162-PLO/D-
2515/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti L & L média, s.r.o., Spišská Nová Ves spolu s 
výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 30/
SK č.: 45-PLO/D-230/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: RTS spol. s r.o., Banská Bystrica

Uznesenie č. 10-10/30.428: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia  §  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 
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ustanovenia  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.,  v  správnom  konaní  č.  45-PLO/D-230/2010  zo  dňa 
12.01.2010 posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie

RTS spol. s r.o.
Partizánska 97
974 01 Banská Bystrica

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

zastavuje 

správne konanie č. 45-PLO/D-230/2010 z dôvodu, že účastník konania na výzvu správneho orgánu v 
určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/585: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 45-
PLO/D-230/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RTS spol. s r.o.
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 31/
SK č.: 62-PLO/D-1063/2010 zo dňa 16.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK : Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica číslo licencie: T/208

Uznesenie č. 10-10/31.429: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia  §  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.  62-PLO/D-1063/2010  zo  dňa 
16.02.2010 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/208 účastníka konania

Televízna spoločnosť BBSK, a.s.
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

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

zastavuje 

správne konanie č. 62-PLO/D-1063/2010 z dôvodu, že účastník konania na výzvu správneho orgánu v 
určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/586: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 62-
PLO/D-1063/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Televízna spoločnosť BBSK, a.s.
T: 25.06.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-10/31.430: 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 
držiteľovi licencie č. T/208, spoločnosti  Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica vo veci 
možného  naplnenia  skutkovej  podstaty  podľa  §  54  ods.  1  písm.  f)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  – 
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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-10/587: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  vysielateľa,  spoločnosť  Televízna 
spoločnosť BBSK,  a.s.,  o  začatí  správneho konania  vo veci  možného porušenia  povinnosti  podľa 
zákona č. 308/2000 Z.z. 
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 32/
SK č.: 124-PLO/O-1856/2010 zo dňa 15.04.2010
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                                       číslo licencie: T/210

Uznesenie  č.  10-10/32.431: 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. 124-PLO/O-1856/2010 Slovak Telekom, a.s., Bratislava

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že od 04.11.2008 do 24.02.2010 neoznámil  Rade  všetky  zmeny týkajúce  sa  údajov  uvedených v 
žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 v lehote do 15 dní 
od vzniku týchto zmien – zmenu členov štatutárneho orgánu,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

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

Podľa  §  64  ods.  5  zákona  č.  308/2000  Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila."

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/588: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
124-PLO/O-1856/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava.
T: 25.06.2010 Z: PLO

K bodu 33/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Marek Petráš, Košice                          číslo licencie: R/93

Uznesenie č. 10-10/33.432: 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 Marek Petráš,  Košice, držiteľ licencie č. R/93 vo  veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencia 106,9 MHz 
Košice nie je vysielateľom využívaná na účely, na ktoré mu bola pridelená.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/589: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 34/
Sťažnosť č. 1727/193-2010 zo dňa 22.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

Uznesenie č.  10-10/34.433: 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 sťažnosť evidovanú pod č.  1727/193-2010,  vedenú voči 
vysielateľovi  RÁDIO KISS s.r.o.,  Michalovce a v časti  sťažnosti, týkajúcej sa šírenia 
programovej  služby Rádio  KISS na  frekvencii  104,2  MHz Domaša,  uznala  sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/590: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-10/34.434: 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 vysielateľovi s licenciou č. 
R/77, RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce z dôvodu možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s možným neoprávneným vysielaním programovej služby Rádio 
KISS na frekvenciách  90,4 MHz a 91, 2 MHz z vysielača Prešov - Stráž.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/591: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania.
T: 04.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/592: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania vo 
veci.
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T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 35/
Sťažnosť č. 1880/201-2010 zo dňa 29.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

Uznesenie č.  10-10/35.435: 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 sťažnosť evidovanú pod č.  1880/201-2010,  vedenú voči 
vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/593: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti.
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 36/
Oznámenie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 30.04.2010 o určení alternatívnej frekvencie (na 
účely analógového vysielania pre vysielateľa TV Karpaty, s.r.o., Piešťany) číslo licencie: T/181

Uznesenie č. 10-10/36.436: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a 
poskytovaní  iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“), postupom podľa § 63 ods. 2 zákona o  
digitálnom vysielaní, na základe oznámenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o určení  
alternatívnej  frekvencie  z  dňa 10.05.2010 pre  vysielateľa  televíznej  programovej  služby Televízia 
Karpaty spoločnosť

TV Karpaty, s.r.o.
Bodona 777/30
921 01 Piašťany 

vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa § 69 ods. 18 zákona o digitálnom vysielaní 

prideľuje alternatívnu frekvenciu - kanál 47

držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/181 spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Piešťany do doby 
nadobudnutia právoplatnosti terestriálneho prevádzkového povolenia pre lokálny multiplex Piešťany, 
najviac však do 31.12.2011.

Toto  rozhodnutie  stráca  platnosť  podľa  §  69  ods.  18  zákona  o  digitálnom  vysielaní  odo  dňa  
01.01.2012.

Územná špecifikácia alternatívnej frekvencie
Záujmová oblasť Piešťany a blízke okolie
Stanovišťe Piešťany

40



Adresa Červená veža
LON – E (WGS 84) 17°50΄30˝
LAT – N (WGS 84) 48°35΄02˝
Nadmorská výška [m] 208
Technická špecifikácia alternatívne frekvencie
Max. výkon ERP [W] 250
Výška AS nad terénom 
[m] 30
Hlavné smery žiarenia [°] 340
Elevácia [°] 1
Polarizácia H
Vyžarovací diagram vysielača

Azimut [°] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
10
0 110

Potlačenie [dB] 1,4 3,1 5,3 8 12 17 23 33 26 22 21 23

Azimut [°] 120 130 140
15

0
16
0

17
0

18
0

19
0

20
0

21
0

22
0 230

Potlačenie [dB] 27 33 26 18 13 10 8 7 6 5,9 6,7 8,1

Azimut [°] 240 250 260
27

0
28
0

29
0

30
0

31
0

32
0

33
0

34
0 350

Potlačenie [dB] 9,8 11,7 12,6 10 9 7,8 5,6 3,4 1,7 0,6 0,1 0,4

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/594: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o pridelení alternatívnej frekvencie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 08.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/595: Kancelária Rady upovedomí Telekomunikačný úrad SR o vybavení oznámenia o 
určení alternatívnej frekvencie z dňa 10.05.2010.
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 37/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2226/228-2010
(na vysielanie Spravodajstva z dní 23. a 24.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2226/228-2010 smerujúcej proti vysielaniu Vaša TV
Vysielateľ: Decora s.r.o., Čadca číslo licencie: T/229

Uznesenie č. 10-10/37.437: 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. 2226/228-2010, vedenú voči vysielateľovi Decora s.r.o., Čadca a uznala sťažnosť podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/596: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 38/
Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 2214/226-2010
(na vysielanie programu Siedmy hriech z dňa 17.4.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2214/226-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-10/38.438: 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. 2214/226-2010, 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. 10-10/597: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 39/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2008/192-2010
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa  1. 4. a 2. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2008/192-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-10/39.439: 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.  
2008/192-2010, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/598: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 40/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2122/217-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Bez servítky z dňa 12.4.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2122/217-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-10/40.440: 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. 2122/217-2010, smerujúcu voči vysielaniu TV MARKÍZA a uznala sťažnosť podľa § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/599: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO
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K bodu 41/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.  1978/205-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Televízne noviny z dňa 5.4.2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1978/205-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-10/41.441: 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. 
1978/205-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-10/600: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 42/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2121/216-2010, 2152/220-2010, 2153/221-2010
(na vysielanie programu Prvé Noviny a.s. z dňa 12. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č.2121/216-2010, 2152/220-2010, 2153/221-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-10/42.442: 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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že v programe Prvé noviny a.s. dňa 12.04.2010 o cca 17:12 hod. odvysielal glosu 
Protokolárna  ľútosť, ktorá  spôsobom svojho  spracovania  a  svojím  obsahom mohla  zasiahnuť  do 
ľudskej dôstojnosti zosnulého prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńského.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/601: 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: 08.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/602: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 43/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č.  2493/237-2010, 2494/238-2010
(na reklamu Clavin Strong z dňa 23.4.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 2493/237-2010 a 2494/238-2010 smerujúcich proti vysielaniu Rádia 
VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s.  číslo licencie: R/70
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Uznesenie č. 10-10/43.443: 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. 2493/237-2010 a 2494/238-2010, vedené voči vysielateľovi  Rádio VIVA, a.s.,  a uznala sťažnosti 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/603: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 44/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.  1710/185-2010
(na vysielanie programu Paľba (príspevok Polícia alebo SBS?) z dňa 2. 3. 2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1710/185-2010smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-10/44.444: 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. 1710/185-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-10/604: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 45/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1730/188-2010, 1731/189-2010, 1732/190-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu z dňa 20.3.2010
Správa o prešetrení sťažností č. 1730/188-2010, 1731/189-2010, 1732/190-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-10/45.445: 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.  1730/188-2010,  1731/189-2010,  1732/190-2010,  smerujúce  voči  vysielaniu TV  MARKÍZA  a 
uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/605: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 46/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2016/209-2010
(na vysielanie rádia Expres z dní 8. 3. - 12. 3. 2010) 
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Správa o prešetrení sťažnosti č. 2016/209-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES a.s.             číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 10-10/46.446: 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.  
2016/209-2010, vedenú voči vysielateľovi D.EXPRES a.s., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/606: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 47/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2103/213-2010
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa  11. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2103/213-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-10/47.447: 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. 
2103/213-2010,  smerujúcu voči  vysielaniu  Slovenskej  televízie,  vysielateľovi  na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/607: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 48/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1261/166-2010
(na vysielanie programu Raj v plameňoch z dňa 28.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1261/166-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-10/48.448: 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. 
1261/166-2010, 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. 10-10/608: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 49/
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Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1977/204-2010 a 2025/210-2010
(na vysielanie programu Super poliši z dňa 2. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1977/204-2010 a 2025/210-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-10/49.449: 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. 1977/204-2010 a č. 2025/210-2010, vedené voči vysielateľovi  MAC TV s.r.o.  a uznala sťažnosti 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/609: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 50/
Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2010/RO o monitorovaní vysielania rádia EUROPA 2
(monitorovaný deň: 7.4.2010)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava                číslo licencie: R/49

Uznesenie č. 10-10/50.450: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods.  1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a retransmisii  a  o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní správy č. 7/2010/RO 
z monitorovania vysielania rádia EUROPA 2  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 
07.04.2010 vysielateľa EUROPA 2, a.s.,  Bratislava, s licenciou č. R/49  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/610: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 51/
Kontrolný monitoring
Správa č.2/2010/RO o monitorovaní vysielania Beta Rádia
(monitorovaný deň: 19.2., 20.2.2010)
Vysielateľ: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.            číslo licencie: R/76

Uznesenie č. 10-10/51.451: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods.  1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a retransmisii  a  o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní správy č. 2/2010/RO 
o  monitorovaní  Beta  Rádia skonštatovala,  že  v  monitorovanom  vysielaní  z  dní  19.02.2010  a 
20.02.2010 vysielateľa  RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.,  s licenciou č. R/76  nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/611: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 04.06.2010 Z: PgO
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K bodu 52/
Kontrolný monitoring
Správa č.20/2010/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania
(monitorované dni: 11. a 18.4.2010)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, číslo licencie: T/227

Uznesenie č. 10-10/52.452: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a §  5 ods.  1 písm. g)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a  retransmisii  a  o  zmene zákona č.  
195/2000  Z.z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších  predpisov  po  prerokovaní  správy  č. 
20/2010/TV z monitorovania Bánovského televízneho vysielania skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 11.04.2010 a 18.04.2010 vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., s licenciou 
č. T/227 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/612: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 53/
Kontrolný monitoring
Správa č.19/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie NTV Nesvady
(monitorovaný deň:19. 3. 2010)
Vysielateľ: NTV Nesvady, s.r.o.                                     číslo licencie: T/128

Uznesenie č. 10-10/53.453: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 
ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
po  prerokovaní  Správy  č.  19/2010/TV  o  monitorovaní  vysielania  NTV  Nesvady 
vysielateľa NTV  Nesvady,  s.r.o.,  číslo  licencie  T/128  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní z dňa 19.03.2010 v čase 17:00 – 23:00 hod. nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/613: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 54/
Kontrolný monitoring
Správa č.23/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie UPC INFO
(monitorovaný deň:19. 4. 2010)
Vysielateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo licencie: T/182

Uznesenie č. 10-10/54.454: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 
ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
po prerokovaní správy č. 23/2010/TV o monitorovaní vysielania UPC INFO vysielateľa 
UPC  BROADBAND  SLOVAKIA,  s.r.o.,  číslo  licencie  T/182  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní z dňa 19.04.2010 v čase od 12:00 do 18:00 hod.  nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/614: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 04.06.2010 Z: PgO

47



K bodu 55/
Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie TV Levoča
(monitorovaný deň:12. 4. 2010)
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným          číslo licencie: T/177

Uznesenie č. 10-10/55.455: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 
ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po 
prerokovaní Správy č. 22/2010/TV o monitorovaní vysielania TV Levoča vysielateľ TV 
Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, číslo licencie T/177 skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 12.04.2010 v čase 17:00 – 22:00 hod. nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/615: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 56/
Správa  
Správa č. 28/2010/TV o monitorovaní programu Aféry z dňa 15. 3. 2010  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-10/56.456: 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  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 
Z.z., v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu Aféry zo dňa 15.03.2010 na 
vyžiadanie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/616: 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: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 57/
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2177/223-2010 
(na vysielanie Eurovision Song Contest 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2177/223-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-10/57.457: 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. 
2177/223-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej televízie a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/617: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 58/
SK č.: 117-PLO/O-1806/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV Trenčín
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Týždenník/ Notes/ 14.01.2010 a 18.01.2010)
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín číslo licencie: T/126

Uznesenie  č.  10-10/58.458: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č.  308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník  
správneho konania č. 117-PLO/O-1806/2010 "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že v dňoch 14.01.2010 a 18.01.2010 odvysielal v rámci programu  „Týždenník“ rubriku  „Notes“, v 
ktorej došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielanie oznamu o 
porušení zákona. 

Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000  
Z.z., a to v tretí deň od doručenia rozhodnutia pred každým odvysielaním programu „Týždenník“.

Nižšie uvedený text  oznamu je účastník konania povinný odvysielať v  písomnej  a  súčasne  i v 
čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára.  Po prečítaní oznamu 
musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd.  Účastník konania 
bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu Rade. 

Text oznamu:
„Vysielateľ “Slovakia okolo sveta s.r.o.“ odvysielal v  dňoch 14.01. a 18.01.2010 v rámci programu  
Týždenník rubriku Notes, v ktorej došlo k porušeniu zásad objektívnosti a nestrannosti prezentovaním  
názorov riaditeľa televízie Trenčín bez zabezpečenia názorovej oponentúry.  Z tohto dôvodu Rada pre  
vysielanie a retransmisiu uložila vysielateľovi “Slovakia okolo sveta s.r.o“. sankciu odvysielať tento  
oznam o porušení zákona.“

Podľa  §  64  ods.  5  zákona  č.  308/2000  Z.  z.:  „Uložením  sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila."

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/618: 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: 25.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/619: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 59/
SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa  o  prešetrení  sťažnosti  č.  223/88-2010  smerujúcej  voči  vysielaniu  Slovenského 
rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava 

Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/620: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 90-PLO/O-1544/2010 na zasadanie 
Rady dňa 08.06.2010.
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 60/
SK č.: 87-PLO/O-1541/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: C.S.I. Kriminálka Miami/ 17.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava             číslo licencie: T/39

Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/621: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 87-PLO/O-1541/2010  na zasadanie 
Rady dňa 08.06.2010.
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 61/
SK č.: 81-PLO/O-1535/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:   Správa  o  prešetrení  sťažností  č.  269/92-2010  a  č.  284/107-2010  smerujúcej  voči  
vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Sexi klon/ 12.01.2010 a 13.01.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/39

Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/622: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 81-PLO/O-1535/2010 na zasadanie 
Rady dňa 08.06.2010.
T: 08.06.2010 Z: PLO

K bodu 62/
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SK č.: 88-PLO/O-1542/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:   Správa  o  prešetrení  sťažností  č.  5538/290-2009,  5539/291-2009,  5540/292-2009, 
5541/293-2009,  5542/294-2009,  5543/295-2009,  5544/296-2009  smerujúcich  proti  vysielaniu  TV 
Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Znásilnili dcéru sudcov/ 18.12.2009)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-10/62.462: 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 účastník  
správneho konania č. 88-PLO/O-1542/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým,

že dňa 18.12.2009 o cca 19:00 hod.  odvysielal  v programe  Televízne noviny  príspevok Znásilnili  
dcéru sudcov, ktorý svojím obsahom a spôsobom svojho spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti a 
práva na ochranu súkromia v príspevku zobrazenej ženy,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20.000,– €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Podľa  §  64  ods.  5  zákona  č.  308/2000  Z.  z.:  „Uložením  sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/623: 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: 25.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/624: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 04.06.2010 Z: PgO

K bodu 63/
SK č.: 89-PLO/O-1543/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5389/283-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b)  
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Ďalší „neposlušný“ sudca je stíhaný/ 04.12.2009)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 10-10/63.463: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 89-
PLO/O-1543/2010 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA,  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. 10-10/625: 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: 08.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-10/626: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.06.2010 Z: PgO

64/ Rôzne
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 19.04.2010 – www.hntv.sk
ÚK: Humenská televízia s.r.o., Humenné

Rada prijíma oznámenie spoločnosti Humenská televízia s.r.o. zo dňa 19.04.2010 v časti týkajúcej sa 
sekcií  „Prílohy“,  „TV Krátke  správy“,  „TV Hlavné správy“,  „TV Šport“  a „TV Prílohy“  v 
zmysle  §  63a  zákona  č.  308/2000  Z.z.,  nakoľko  uvedené  oznámenie  spĺňa  všetky  náležitosti  a 
predmetná služba, vzhľadom na svoju povahu a podmienky za ktorých je poskytovaná, spĺňa definíciu 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/627: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Humenská televízia s.r.o. o vybavení 
jeho oznámenia zo dňa 19.04.2010.
T: 04.06.2010 Z: PLO

2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 28.04.2010 – www.hcregion.sk
ÚK: Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovec

Rada prijíma oznámenie spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o., zo dňa 19.04.2010 v časti týkajúcej sa 
sekcie  vysielanie  HcTV podľa § 63a zákona č.  308/2000 Z.z.,  nakoľko uvedené oznámenie  spĺňa 
všetky  náležitosti  a  predmetná  služba  vzhľadom  na  svoju  povahu  a  podmienky,  za  ktorých  je 
poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa § 3 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/628: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Hlohovská televízia, s.r.o., o vybavení 
jej oznámenia zo dňa 19.04.2010.
T: 04.06.2010 Z: PLO

3/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 29.04.2010 – www.tvpezinok.sk
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o., Pezinok
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Rada prijíma oznámenie spoločnosti  TV PEZINOK,  s.r.o. zo dňa 29.04.2010 v časti  týkajúcej  sa 
sekcie „VIDEOARCHÍV“ v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko uvedené oznámenie spĺňa 
všetky  náležitosti  a  predmetná  služba,  vzhľadom  na  svoju  povahu  a  podmienky  za  ktorých  je 
poskytovaná, spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/629: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. o vybavení jeho 
oznámenia zo dňa 29.04.2010.
T: 04.06.2010 Z: PLO

4/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 10.05.2010 – www.tvpatriot.sk
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava

Rada prijíma oznámenie  spoločnosti  TV AGENCY,  s.r.o.  zo dňa 26.04.2010 v časti  týkajúcej  sa 
sekcie „Tv Archív“ v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky 
náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná 
spĺňa  definíciu  audiovizuálnej  mediálnej  služby  na  požiadanie  v  zmysle  §  3  písm.  b)  zákona  č. 
308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/630: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť TV AGENCY, s.r.o. o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 26.04.2010.
T: 04.06.2010 Z: PLO

5/  Oznámenie  podľa  ustanovenia  §  63  a)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  z  20.04.2010  - 
www.bardejovskatv.sk
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov

Rada prijíma oznámenie spoločnosti  Bardejovská televízna spoločnosť,  s.r.o.  zo dňa 20.04.2010 v 
časti  týkajúcej sa sekcie „videoarchív“ v zmysle § 63a zákona č.  308/2000 Z.z. nakoľko uvedené  
oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-10/631: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa Bardejovská televízna spoločnosť, 
s.r.o. o vybavení jeho oznámenia zo dňa 20.04.2010.
T: 04.06.2010 Z: PLO

6/ Sťažnosť č.2665/247-2010

Uznesenie č. 10-10/64.464: 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. 
2665/247-2010 a  uznala  sťažnosť  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č.  308/2000 Z.  z.  za  
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-10/632: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 28.05.2010 Z: PgO

7/ Sťažnosť č.2878/262-2010

Uznesenie č. 10-10/64.465: 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. 
2878/262-2010 smerujúcu voči Slovenskej televízii a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona  č.  308/2000  Z.z.  v  časti  týkajúcej  sa  začiatku  vysielania  politickej  reklamy  za 
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-10/633: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  výsledok prešetrenia časti  sťažnosti  a 
postúpi sťažnosť ÚVK.
T: 28.05.2010 Z: PgO

V Bratislave dňa 25.05.2010

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

                                                                  
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

54


	Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV Trenčín
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	  Spravodajstvo: 		2,08 %       
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	JEL s.r.o.
	Úloha č. 10-10/579: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 99-PLO/D-1589/2010 z dňa 15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (JEL s.r.o.).
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	Uznesenie č. 10-10/34.433: 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 sťažnosť evidovanú pod č. 1727/193-2010, vedenú voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce a v časti sťažnosti, týkajúcej sa šírenia programovej služby Rádio KISS na frekvencii 104,2 MHz Domaša, uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú.
	Uznesenie č. 10-10/35.435: 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 sťažnosť evidovanú pod č. 1880/201-2010, vedenú voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú.
	Uznesenie č. 10-10/53.453: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 19/2010/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady vysielateľa NTV Nesvady, s.r.o., číslo licencie T/128 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 19.03.2010 v čase 17:00 – 23:00 hod. nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.
	Uznesenie č. 10-10/54.454: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní správy č. 23/2010/TV o monitorovaní vysielania UPC INFO vysielateľa UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., číslo licencie T/182 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 19.04.2010 v čase od 12:00 do 18:00 hod. nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.
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