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Tlačová informácia 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch  22.11. 
a 24.11.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu 

 
- pridelila frekvenciu č. 98,9 MHz Bratislava Slovenskému rozhlasu; 
- pridelila frekvenciu č. 101,1 MHz Bratislava spoločnosti  INTERSONIC spol. s r.o. 

Bratislava; 
- pridelila frekvenciu č. 103,6 MHz Bratislava spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava; 
- pridelila frekvenciu č. 107,4 MHz Nové mesto nad Váhom spoločnosti T.W. Rádio, 

s.r.o., Bratislava; 
- pridelila frekvenciu č. 94,2 MHz Poprad - Kráľova Hoľa Slovenskému rozhlasu; 
- pridelila frekvenciu č. 89,2 MHz Skalica spoločnosti GROUND 4, s.r.o., Bratislava; 
- pridelila frekvenciu č. 101,5 MHz Senica spoločnosti , GROUND 4, s.r.o., Bratislava; 
- odročila rozhodovanie o pridelení frekvencie č. 92,2 MHz Dubnica nad Váhom na 

najbližšie zasadnutie Rady;  
- začala správne konania voči spoločnosti Towercom, a.s. vo veci možného porušenia § 

17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s poskytovaním retransmisie 
programových služieb NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL a TV 
Barrandow v rámci služby Skylink bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov; 

- uložila sankciu - pokutu vo výške 5000 eur spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
v súvislosti s prevádzkovaním satelitnej retransmisie v rozpore s registráciou 
retransmisie; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť 
spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Odhalenie nového pamätníka 
hrdinom 1. a 2. svetovej vojny v Kamennom meste v rámci programu Maďarský 
magazín  z dňa 26.5.2010; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti 
s odvysielaním príspevku Čo pomôže justícii v rámci programu Správy z dňa 21.6.2010; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. 
z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti 
s odvysielaním príspevku Oklamala postihnutého v rámci programu Krimi noviny z dňa 
28.7.2010; 

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. 
z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti 
s odvysielaním príspevku Známa firma v rámci programu Krimi noviny z dňa 
20.7.2010. 

 
Ostatné uznesenia prijaté dňa 24.11.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke 
Rady.  

 
 
 
 
  Ľuboš Kukliš 
  Riaditeľ Kancelárie 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 


