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Zápisnica č. 20/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22.11.2010 
o 10:00 hod. a 24.11.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 

 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
22.11.2010, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady  
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:  
 
1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

SK: 318-PLO/O-R05/2010 
vo veci pridelenia frekvencie:  94,2 MHz Poprad-Kráľova hoľa 

ÚP: 10.00 hod.           
   
1.2. Žiadateľ: Rádio Československo, s.r.o., Bratislava 

SK: 314-PLO/O-R01/2010 
vo veci pridelenia frekvencie:  98,9 MHz Bratislava 

ÚP: 10.15 hod.           
   
1.3. Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o.,  Bratislava 

SK: 315-PLO/O-R02/2010 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,1 MHz Bratislava 

ÚP: 10.30 hod.           
     
1.4. Žiadateľ: T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava 

SK: 316-PLO/O-R03/2010, 317-PLO/O-R04/2010,  
vo veci pridelenia frekvencií: 103,6 MHz Bratislava, 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

ÚP: 10.45 hod.           
     
1.5.Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava 

SK: 314-PLO/O-R01/2010, SK: 318-PLO/O-R05/2010, SK: 319-PLO/O-R06/2010, SK: 320-
PLO/O-R07/2010, SK: 321-PLO/O-R08/2010 
vo veci pridelenia frekvencií: 98,9 MHz Bratislava,  94,2  MHz Poprad-Kráľova hoľa, 89,2 MHz 
Skalica, 101,5 MHz Senica, 92,2 MHz Dubnica nad Váhom 

ÚP: 11.00 hod.         
   
1.6.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 

SK: 318-PLO/O-R05/2010, SK: 319-PLO/O-R06/2010,  
vo veci pridelenia frekvencií: 94,2 MHz Poprad-Kráľova hoľa, 89,2 MHz Skalica 

ÚP: 11.15 hod.         
    
1.7.Žiadateľ: GROUND 4,  s.r.o., Bratislava 

SK: SK: 319-PLO/O-R06/2010, SK: 320-PLO/O-R07/2010 
vo veci pridelenia frekvencií: 89,2 MHz Skalica, 101,5 MHz Senica 

ÚP: 11.30 hod.         
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1.8.Žiadateľ: RADIO,  a.s., Bratislava 
SK: 318-PLO/O-R05/2010, SK: 319-PLO/O-R06/2010 
vo veci pridelenia frekvencií: 94,2 MHz Poprad-Kráľova hoľa, 89,2 MHz Skalica 

ÚP: 11.45 hod.         
 
1.9.Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o., Košice 

SK: 321-PLO/O-R08/2010 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,2 MHz Dubnica nad Váhom 

ÚP: 12.00 hod.         
 
1.10.Žiadateľ: RADIO  ONE  s.r.o., Nitra 

SK: 318-PLO/O-R05/2010 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,2 Poprad-Kráľova hoľa 

ÚP: 12.15 hod.         
 
24.11.2010, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady  
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
 
2/ Výberové konanie  
SK: 314-PLO/O-R01/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 98,9 MHz Bratislava 
ÚK: Rádio Československo, s.r.o., Bratislava 
        Slovenský rozhlas, Bratislava      
 
3/ Výberové konanie  
SK: 315-PLO/O-R02/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 101,1 MHz Bratislava  
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.,  Bratislava     
 
4/ Výberové konanie  
SK: 316-PLO/O-R03/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 103,6  MHz Bratislava 
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava      
 
5/ Výberové konanie  
SK: 317-PLO/O-R04/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava      
 
6/ Výberové konanie  
SK: 318-PLO/O-R05/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad-Kráľová hoľa  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
        D.EXPRES a.s., Bratislava 
        RADIO,  a.s., Bratislava 
        RADIO ONE s.r.o., Nitra 
        Slovenský rozhlas, Bratislava      
 
7/ Výberové konanie  
SK: 319-PLO/O-R06/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 89,2  MHz Skalica 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
       GROUND 4, s.r.o., Bratislava 
       RADIO, a.s., Bratislava 
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       Slovenský rozhlas, Bratislava      
 
8/ Výberové konanie  
SK: 320-PLO/O-R07/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 101,5 MHz Senica 
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Bratislava 
       Slovenský rozhlas, Bratislava      
 
9/ Výberové konanie  
SK: 321-PLO/O-R08/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
       ČH HORNETS s.r.o., Košice      
 
10/ SK: 323-PLO/D-5188/2010 zo dňa 29.10.2010 
vo veci žiadosti  o zmenu licencie R/90 
ÚK: T.W. Rádio s.r.o.       čísla licencie: R/90  
 
11/ SK: 313-PLO/D-5220/2010 zo dňa 02.11.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. TD/11 
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica   číslo licencie: TD/11 
 
12/ SK: 322-PLO/D-5093/2010 zo dňa 22.10.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/169 číslo licencie: T/169 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o. 
 
13/ SK: 280-PLO/D-4431/2010 zo dňa 13.09.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/78 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.     číslo licencie: T/78 
 
14/ SK: 298-PLO/D-4763/2010 zo dňa 04.10.2010 
vo veci žiadosti  o zmenu licencie R/97 
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.      čísla licencie: R/97  
 
15/ SK: 344-PLO/D-5449/2010 zo dňa 12.11.2010 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 92,2 MHz, lokalita Dubnica nad Váhom - Kremenica 
ÚK: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/71 
 
16/ SK: 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010 
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(podnet na prerušenie konania z dôvodu predbežnej otázky)  
ÚK: DSI DATA s.r.o.          číslo registrácie: TKR/282 
 
17/ Sťažnosť č. 4313/336-2010 zo dňa 31.08.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Spoločnosť: Towercom, a. s.         
 
18/ Sťažnosť č. 4450/339-2010 zo dňa 13.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie : Obec Liptovská Lužná     
 
19/ Sťažnosť č. 5032/380-2010 zo dňa 19.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo registrácie: TKR/254 
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20/ SK č.: 263-PLO/O-4311/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3028/275-2010  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK:  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
ÚP: 10:00 hod. 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4523/363-2010      
(na vysielanie programu Poludňajší žurnál z dňa 30., 31.8.2010)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4613/346-2010      
(na vysielanie programu Cesty nádeje z dňa 11.9.2010)  
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4540/341-2010     
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dňa 16.9.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4849/364–2010, 4862/365-2010      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa  4. 10. 2010)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.15/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 18. 9. 2010 ) 
Vysielateľ: BP Media, s. r. o.          číslo licencie: R/102 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.72/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:27.9.2010 ) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi-ServisTV-Video             číslo licencie: TD/18 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.73/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:11.10.2010 ) 
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske   číslo licencie: T/179 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.83/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:11. a 13.10.2010 ) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca       číslo licencie: T/101 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.74/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 26.10.2010 ) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.       číslo licencie: T/217 
 
30/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2010 
Vysielatelia: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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31/ SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3185/285-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 
1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010) 
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
32/ SK č.: 256-PLO/O-4304/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3505/297-2010  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program /deň: Z činnosti Inšpektora verejného poriadku /18.06.2010) 
ÚK:  TES-SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: T/183 
 
33/ SK č.: 277-PLO/O-4477/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 48/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program - príspevok/deň: Správy - Čo pomôže justícii/21.06.2010 
ÚK:  C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125 
 
34/ SK č.: 292-PLO/O-4696/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
4014/314-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program - príspevok/deň: Krimi noviny - Oklamala postihnhutého/28.07.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 274-PLO/O-4427/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých  záznamov  vysielania/07.05. a 14.05.2010 
ÚK:  GAAD Prešov, s.r.o.        číslo licencie: T/193 
 
36/ SK č.: 293-PLO/O-4697/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 59/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých  záznamov  vysielania/18.06. a 22.06.2010 
ÚK:  BYTY Čadca, s.r.o.       číslo licencie: T/161 
 
37/ SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 3/2007/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu  
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom od 15.12.2009 ) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/06.02.2007 
ÚK:  Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona        
 
38/ SK č.: 272-PLO/O-4472/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3898/309-2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program - príspevok/deň: KRIMI NOVINY - Známa firma/20.07.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
39/ SK č.: 273-PLO/O-4473/2010 zo dňa 14.09.2010 
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Doplnenie: Sťažnosť č. 3775/304-2010  
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Radi poradíme/20.06.2010 
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o.        číslo licencie: T/99 
 
40/Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10.00 hod.  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.     

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1175 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-20/1.874:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 314-PLO/O-R01/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 98,9 MHz Bratislava 
ÚK: Rádio Československo, s.r.o., Bratislava 
        Slovenský rozhlas, Bratislava  
 
Uznesenie č. 10-20/2.875: 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. 314-PLO/O-R01/2010 
začatom dňa 01.10.2010, 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 účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
Rádio Československo, s.r.o. 
Boženy Nemcovej 8 
811 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. 

 
I. prideľuje  

 
frekvenciu 98,9 MHz Bratislava 
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Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio Patria 
a v čase mimo vysielania Rádia Patria (18:00 až 06:00 hod.) pre pilotný projekt digitálneho formátu 
DRM+. 

 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania, 
spoločnosti Rádio Československo, s.r.o., Bratislava. 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-20/1176: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti Rádio Československo, s.r.o., 
a Slovenskému rozhlasu spolu s frekvenčným listom. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
Výberové konanie  
SK: 315-PLO/O-R02/2010 
vo veci pridelenia frekvencie 101,1 MHz Bratislava  
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.,  Bratislava   
 
Uznesenie č. 10-20/3.876: 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. 315-PLO/O-R02/2010 zo dňa 01.10.2010, posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
INTERSONIC spol. s r.o. 
Staré Grunty 36 
841 04 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  101,1 MHz  Bratislava  
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/104 spoločnosti INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/104/2008 zo dňa 23.09.2008 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. v čl. I sa dopĺňa bod 6: 
  „Pridelená frekvencia: 101,1 MHz  Bratislava“ 
 
2. v čl. IV sa dopĺňa bod 1.2: 
„Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  

1.2.1. Frekvencia: 101,1 MHz Bratislava 
 Lokalita:  Bratislava – Nové mesto  
 Frekvenčný list: 5228/10/2010“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1177: 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. INTERSONIC spol. s r.o.., spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 316-PLO/O-R03/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 103,6  MHz Bratislava 
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava   
  
Uznesenie č. 10-20/4.877: 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. 316-PLO/O-
R03/2010, začatom dňa 01.10.2010, 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: 
 
T.W.Rádio, s.r.o. 
Banšelová 17 
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 103,6 MHz  Bratislava 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90, spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a  
 

mení 
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rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19.04.2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
a dopĺňa takto: 
2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 

„103.6  MHz  Bratislava“ 
 

3. v čl. IV, v bode 3  dopĺňa  podbod 3.2, ktorý znie: 
  „3.2 Frekvencia: 103,6 MHz Bratislava   

 Lokalita: Bratislava - Polus 
 Frekvenčný list: 5229/10/2010“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1178: 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. T.W. Rádio, s.r.o., spolu s frekvenčným 
listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 317-PLO/O-R04/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava   
 
Uznesenie č. 10-20/5.878: 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. 317-PLO/O-
R04/2010, začatom dňa 01.10.2010, 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: 
 
T.W.Rádio, s.r.o. 
Banšelová 17 
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 107,4 MHz  Nové Mesto nad Váhom  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90, spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a  
 

II. mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19.04.2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
a dopĺňa takto: 
4. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 

„107.4  MHz  Nové Mesto nad Váhom“ 
 

5. v čl. IV, v bode 3  dopĺňa  podbod 3.3, ktorý znie: 
  „3.2 Frekvencia: 107,4 MHz  Nové Mesto nad Váhom   
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 Lokalita: Skalka 
 Frekvenčný list: 5230/10/2010“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1179: 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. T.W. Rádio, s.r.o., spolu s frekvenčným 
listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie  
SK: 318-PLO/O-R05/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad - Kráľová hoľa  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
        D.EXPRES, a.s., Bratislava 
        RADIO,  a.s., Bratislava 
        RADIO ONE s.r.o., Nitra 
        Slovenský rozhlas, Bratislava   
 
Uznesenie č. 10-20/6.879: 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. 318-PLO/O-R05/2010 
začatom dňa 01.10.2010, 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 účastníkmi konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
D.EXPRES, a.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
frekvenciu 94,2 MHz Poprad – Kráľova hoľa 

 
Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio Devín. 

 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 

podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania, 
spoločností: 
 
1. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. D.EXPRES, a.s.,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
3. RADIO, a.s.,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
4. RADIO ONE, s.r.o. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1180: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania, a Slovenskému rozhlasu, Bratislava spolu 
s frekvenčným listom.  
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 319-PLO/O-R06/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 89,2  MHz Skalica 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
       GROUND 4, s.r.o., Bratislava 
       RADIO, a.s., Bratislava 
       Slovenský rozhlas, Bratislava   
 
Uznesenie č. 10-20/7.880: 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. 
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z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 319-PLO/O-
R06/2010 začatom dňa 01.10.2010, 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 účastníkmi konania: 
 
GROUND 4, s. r. o.  
Budyšínska 38  
Bratislava 831 02 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 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. 
 

I. udeľuje  
 

spoločnosti: GROUND 4, s. r. o., Budyšínska 38, Bratislava 831 02 
 

licenciu č. R/111 
 

na lokálne  rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

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

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia: 89,2 MHz  Skalica 

 
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 21.10.2010, 
vložka č. 59814/B, zoznam výpisov č.: IV11223/10. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu  Bratislava I zo dňa 21.10.2010, vložka č. 59814/B, 
zoznam výpisov č.: IV11223/10. 
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III. 
 
1. a) Spravodajstvo – 1,09 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 1,09 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – 3,57 % 
d) Ostatný program – 94,25 % 

 
 
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: 
min. 2,18% 

 
IV. 

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

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
2.1. Frekvencia: 89,2 MHz Skalica 

 Lokalita:   Skalica - mesto  
 Frekvenčný list:  4282/10/2009 zo dňa 06.05.2002 

 
3.  Špecifikácia RDS:  

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania: 
 
 
1. Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
uznesenie bolo prijaté. 
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2. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
3. RADIO, a.s.,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1181: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania, vysielateľovi na základe zákona, Slovenskému 
rozhlasu, spoločnostiam RADIO, a.s., TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. a spoločnosti GROUND 4, 
s.r.o., spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 320-PLO/O-R07/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 101,5 MHz Senica 
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Bratislava 
       Slovenský rozhlas, Bratislava   
 
Uznesenie č. 10-20/8.881: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 320-PLO/O-R07/2010 zo dňa 01.10.2010, posúdila 
žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
GROUND 4, s. r. o.  
Budyšínska 38  
Bratislava 831 02 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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. 
 

I.  prideľuje frekvenciu  101,5 MHz  Senica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/111 spoločnosti GROUND 4, 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/111/2010 zo dňa 24.11.2010 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
6. v čl. I v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
  „Pridelená frekvencia: 101,5 MHz  Senica“ 
 
2. v čl. IV v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
„ 2.2. Frekvencia: 101,5 MHz Senica 

 Lokalita:  Senica –mesto  
 Frekvenčný list: 4281/10/2002“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania, 
vysielateľa na základe zákona, Slovenského rozhlasu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1182: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania, vysielateľovi na základe zákona, Slovenskému 
rozhlasu, a spoločnosti GROUND 4, s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 321-PLO/O-R08/2010  
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
       ČH HORNETS s.r.o., Košice      
 
Bod programu sa presúva na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1183: Kancelária Rady pripraví materiál na nasledujúce zasadnutie Rady. 
T: 01.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 323-PLO/D-5188/2010 zo dňa 29.10.2010 
vo veci žiadosti  o zmenu licencie č. R/90 
ÚK: T.W. Rádio s.r.o.       čísla licencie: R/90  
 
Uznesenie č. 10-20/10.883: 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. 323-PLO/D-5188/2010 zo dňa 29.10.2010, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. 
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účastníka konania: 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a programových typov vo vysielaní  a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19.04.2005 v Čl. III., bod 1. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 29.10.2010 (č.p.d.5188/2010)  

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

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 20,31% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: min.2,83% 
1.3.2 Náboženské programy: 8,44 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 3,08% 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 26,04 % 

 1.3. 6 Ostatný program – 35,04%“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1184: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 323-
LO/D-5188/2010 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK: 313-PLO/D-5220/2010 zo dňa 02.11.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. TD/11 
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica   číslo licencie: TD/11 
 
Uznesenie č. 10-20/11.884: 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. 313-PLO/D-5220/2010  zo dňa 02.11.2010, podľa ustanovenia 
§ 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila doručené oznámenie o zmene licencie  
č. TD/11 na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
HRONKA PRODUCTION  s.r.o. 
Lazovná 38 
974 01 Banská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
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rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní  
 

mení 
 
licenciu č. TD/11 zo dňa 22.09.2010  na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
nasledovne:  
Článok I., bod 4. sa mení a znie: 
„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1185: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 313-
PLO/D-5220/2010 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK: 322-PLO/D-5093/2010 zo dňa 22.10.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/169 číslo licencie: T/169 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 10-20/12.885: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 322-PLO/D-5093/2010 zo dňa 22.10.2010, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/169, účastníka konania  
 
PO-MA spol. s r.o. 
Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
 
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. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 322-PLO/D-5093/2010 zo dňa 22.10.2010 vo veci oznámenia o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/169, pretože v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a 
skutkový stav sa podstatne nezmenil, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1186: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
322-PLO/D-5093/2010 a zašle ho účastníkovi konania, PO-MA spol. s r.o.  
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK: 280-PLO/D-4431/2010 zo dňa 13.09.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne  vysielanie č. T/78 
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ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.     číslo licencie: T/78 
 
Uznesenie č. 10-20/13.886: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 280-PLO/D-4431/2010 zo 
dňa 13.09.2010, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/78 na analógové televízne vysielanie 
televíznej programovej služby Mestská televízia Trnava, doručenú Rade spoločnosťou: 
 
Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
Hlavná 1 
917 01 Trnava 
(ďalej aj „účastník konania“) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. T/78 zo dňa 16.12.1996 v znení neskoršie vykonaných zmien 
nasledovne: 
 
Čl. IV., bod 1, veta „Frekvencia sa prideľuje do:  31.12.2010“ sa mení a znie: 

„Frekvencia sa prideľuje do: 31.12.2011“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1187: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 280-PLO/D-4431/2010 zo dňa 
13.09.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK: 298-PLO/D-4763/2010 zo dňa 04.10.2010 
vo veci žiadosti  o zmenu licencie R/97 
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.      čísla licencie: R/97  
 
Uznesenie č. 10-20/14.887: 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. 298-PLO/D-4763/2010 zo dňa 
04.10.2010 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/97, z dôvodu zmeny 
podielov programových typov účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):  
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
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     
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r o z h o d n u t i e :  
 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/97 zo dňa 07.11.2006 nasledovne: 
 
1. Článok III. ods. 1.) znie: 
„1.)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 04.10.2010 (č. podania 4763/2010, doplnené podľa podania č. 5222/2010 zo dňa 02.11.2010):  
 
1. Spravodajstvo    - 2,6 % 
2.Publicistika:  

polit. publicistika   - 0 %  
ostatná publicistika   - 33,93 %    

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
detské programy    - 0 % 
náboženské programy  - 0 % 
literárno-dramatické programy   - 0 % 
zábavné programy  -  0 % 
hudobné programy   - 1,19 %  

4. Ostatný program    - 62,28 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1188: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 298-PLO/D-4763/2010 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, ČH HORNETS s.r.o., spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK: 344-PLO/D-5449/2010 zo dňa 12.11.2010 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 92,2 MHz, lokalita Dubnica nad Váhom - Kremenica 
ÚK: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 10-20/15.888: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 344-PLO/D-5449/2010 zo dňa 12.11.2010, posúdila žiadosť o 
zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/71, účastníka konania: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
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 § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
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frekvenciu 92,2 MHz Dubnica nad Váhom  
 

a 
 

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

mení 
 
licenciu č. R/71 nasledovne:  

1. V čl. I., v bode 6. a) sa vypúšťa text: 
 „92,2 MHz Dubnica nad Váhom“ 

2. V čl. IV., v bode 2. sa vypúšťa text 
„Frekvencia:    92,2 MHz 
  Lokalita:   Dubnica nad Váhom 
  Frekvenčný list: 11853/10/2002 zo dňa 25.08.2003“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1189: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
344-PLO/D-5449/2010 zo dňa 12.11.2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO, a.s. 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku a požiada ho o vrátenie frekvenčného listu. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK: 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010 
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(podnet na prerušenie konania z dôvodu predbežnej otázky)  
ÚK: DSI DATA s.r.o.          číslo registrácie: TKR/282 
 
Uznesenie č. 10-20/16.889: 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 znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 300-PLO/O-4918/2010 posúdila 
podnet na prerušenie správneho konania č. 300-PLO/O-4918/2010 z dôvodu predbežnej otázky podľa 
§ 29 ods. 1 správneho poriadku spoločnosti  
 
DSI DATA s.r.o. 
Nám. A. Bernoláka 377 
029 01 Námestovo  
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po posúdení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva 
toto 
 

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

Rada  
 

zamieta               
 
žiadosť účastníka konania o prerušenie správneho konania č. 300-PLO/O-4918/2010. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-20/1190: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 03.12.2010          Z: PLO 

  
K bodu 17/ 
Sťažnosť č. 4313/336-2010 zo dňa 31.08.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Spoločnosť: Towercom, a. s.          
   
Uznesenie č. 10-20/17.890: 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 spoločnosti Towercom, a. s., Bratislava, poskytovateľovi služby Skylink, vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu 
programových služieb NOVA, NOVA CINEMA, PRIMA, PRIMA COOL a TV Barrandow v rámci 
služby Skylink len so súhlasom ich pôvodných vysielateľov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1191: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1192: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Sťažnosť č. 4450/339-2010 zo dňa 13.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie : Obec Liptovská Lužná     
 
Uznesenie č. 10-20/18.891: 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.“) začína správne konanie voči právnickej osobe – Obec Liptovská Lúžna, 034 72 
Liptovská Lúžna 629, vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez oprávnenia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1193: Kancelária Rady písomne upovedomí Obec Liptovská Lúžna, 034 72 Liptovská 
Lúžna 629 o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. a zároveň ju požiada o sprístupnenie typových zmlúv s užívateľmi. 
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1194: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 03.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Sťažnosť č. 5032/380-2010 zo dňa 19.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
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Prevádzkovateľ retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo registrácie: TKR/254 
 
Uznesenie č. 10-20/19.892: 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. posúdila sťažnosť, evidovanú pod č. 5032/380-2010, 
vedenú voči prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1195: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 263-PLO/O-4311/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3028/275-2010  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK:  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 10-20/20.893: 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. 263-PLO/O-4311/2010 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 

 
p o r u š i l 

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

 
že poskytuje retransmisiu programových služieb cez satelit pod názvom DIGI TV bez toho, aby mal 
takýto spôsob prenosu zapísaný v registrácií retransmisie č. TKR/203, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 5.000,00 €, slovom päťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 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, KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1196: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1197: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 



 23 

T: 04.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4523/363-2010      
(na vysielanie programu Poludňajší žurnál z dňa 30., 31.8.2010)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-20/21.894:  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. 4523/363-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1198: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4613/346-2010      
(na vysielanie programu Cesty nádeje z dňa 11.9.2010)  
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 10-20/22.895: 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. 4613/346-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej televízie a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1199: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4540/341-2010     
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dňa 16.9.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-20/23.896: 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. 4540/341-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa 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. 
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Úloha č. 10-20/1200: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4849/364–2010, 4862/365-2010      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa  4. 10. 2010)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 10-20/24.897: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosti evidované pod č. 4849/364-2010 
a 4862/365-2010, smerujúce voči vysielaniu Slovenskej televízie vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1201: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.15/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 18. 9. 2010 ) 
Vysielateľ: BP Media, s. r. o.          číslo licencie: R/102 
 
Uznesenie č. 10-20/25.898: 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 rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES spoločnosti BP Media, s.r.o., Topoľčany, 
držiteľovi licencie č. R/102, vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že neoznámil Rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v dokladoch 
priložených listom č. 4784/2007 zo dňa 30.10.2007 k žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové 
vysielanie, konkrétne zmenu v programovej skladbe vysielania, čím mohlo dôjsť porušeniu povinnosti 
vysielať v súlade s udelenou licenciou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1202: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.72/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:27.9.2010 ) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi-ServisTV-Video             číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 10-20/26.899: 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. 
72/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
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v monitorovanom vysielaní zo dňa 27.09.2010 vysielateľa Július Pereszlényi – Servis TV - Video, s 
licenciou č. TD/18 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1203: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.73/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:11.10.2010 ) 
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske   číslo licencie: T/179 
 
Uznesenie č. 10-20/27.900: 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. 
73/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 11.10.2010 vysielateľa VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., s 
licenciou č. T/179 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1204: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.83/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:11. a 13.10.2010 ) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca       číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 10-20/28.901: 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 OTS, s.r.o., Čadca, držiteľovi licencie č. T/101 vo veci možného porušenia § 32 
ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Kysucké televízne 
vysielanie (KTV) odvysielal dňa 11.10.2010 o cca 18:00 program Správy – Regionálne info, ktorého 
súčasťou bol aj príspevok informujúci o tlačovej konferencii ku kandidatúre P. Holeštiaka za 
primátora mesta Čadca a dňa 13.10.2010 o cca 18:00 program Hodina s ..., v ktorom sa vyjadroval 
Mgr. Jozef Pajer, ktoré obsahovali informácie, ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa 
§ 32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1205: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 04.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.74/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 26.10.2010 ) 
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Vysielateľ: Telemone, s.r.o.       číslo licencie: T/217 
 
Uznesenie č. 10-20/29.902: 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. 74/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 26.10.2010 vysielateľa Telemone, s.r.o., s licenciou č. T/217 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1206: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2010 
Vysielatelia: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 2010. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3185/285-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 
1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010) 
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-20/31.903:. Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 266-PLO/O-4335/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 26.5.2010 o cca 16:30 hod. odvysielal v rámci programu Maďarský magazín príspevok 
Odhalenie nového pamätníka hrdinom 1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
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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. 10-20/1207: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1208: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 256-PLO/O-4304/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3505/297-2010  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program /deň: Z činnosti Inšpektora verejného poriadku /18.06.2010) 
ÚK:  TES-SLOVAKIA, s.r.o.        číslo licencie: T/183 
 
Uznesenie č. 10-20/32.904: ada 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. 256-PLO/O-4304/2010 vedené voči TES-SLOVAKIA, 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. 10-20/1209: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 08.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1210: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 277-PLO/O-4477/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 48/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program - príspevok/deň: Správy - Čo pomôže justícii/21.06.2010 
ÚK:  C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-20/33.905: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) 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. 277-PLO/O-4477/2010 spoločnosť C.E.N. s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
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že dňa 21.06.2010 o cca 16:15 hod. odvysielal v rámci programu Správy príspevok Čo pomôže justícii, 
v ktorom na otázky moderátora odpovedal sudca P. Paluda a v ktorom došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti, 
 
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. 
 
Úloha č. 10-20/1211: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010        Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 292-PLO/O-4696/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
4014/314-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program - príspevok/deň: Krimi noviny - Oklamala postihnutého/28.07.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-20/34.906: 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. 292-PLO/O-4696/2010 MAC TV 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 dňa 28.7.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Krimi noviny príspevok s názvom 
Oklamala aj postihnutého, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 
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." 
 
Uuznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-20/1212: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1213: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 274-PLO/O-4427/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých  záznamov  vysielania/07.05. a 14.05.2010 
ÚK:  GAAD Prešov, s.r.o.        číslo licencie: T/193 
 
Uznesenie č. 10-20/35.907: 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. 274-PLO/O-4474/2010 GAAD Prešov, s.r.o., 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 07.05.2010 a 14.05.2010 od  17:00 
do 21:00 hod. 

 
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. 
 
Úloha č. 10-20/1214: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 293-PLO/O-4697/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 59/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých  záznamov  vysielania/18.06. a 22.06.2010 
ÚK:  BYTY Čadca, s.r.o.       číslo licencie: T/161 
 
Uznesenie č. 10-20/36.908: 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 
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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. 293-PLO/O-4697/2010 BYTY Čadca, s.r.o., 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 18.06.2010 a 22.06.2010, 
 
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. 
 
Úloha č. 10-20/1215: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 3/2007/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu  
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom od 15.12.2009 ) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/06.02.2007 
ÚK:  Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona       
 
Uznesenie č. 10-20/37.909: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne 
konanie č. 78-PgO/O-1259/2007 vedené voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona 
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. 10-20/1216: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
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SK č.: 272-PLO/O-4472/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3898/309-2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program - príspevok/deň: KRIMI NOVINY - Známa firma/20.07.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-20/38.910: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle § 21 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zamieta žiadosť spoločnosti MAC TV 
s.r.o. zo dňa 27.09.2010 o vytýčenie ústneho pojednávania v správnom konaní č. 272-PLO/O-
4472/2010 vedeného voči  MAC TV s.r.o. Rada dospela k záveru, že nariadenie ústneho pojednávania 
v predmetnom správnom konaní  by neprispelo k objasneniu veci a nie je potrebné na spoľahlivé 
zistenie skutočného stavu veci. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1217: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania zamietnutie jeho žiadosti v odôvodnení rozhodnutia. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-20/38.911: 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. 272-PLO/O-4472/2010 MAC TV 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 dňa 20.07.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI NOVINY príspevok Známa 
firma, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  

 
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. 
 
Úloha č. 10-20/1218: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1219: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-20/38.911.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
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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. 272-PLO/O-4472/2010 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z., vedené voči spoločnosti MAC TV 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. 10-20/1220: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1221: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 273-PLO/O-4473/2010 zo dňa 14.09.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3775/304-2010  
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Radi poradíme/20.06.2010 
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o.        číslo licencie: T/99 
 
Uznesenie č. 10-20/39.912: 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. 273-PLO/O-4473/2010, vedené voči TV PEZINOK, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov   

 
z a s t a v u j e , 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1222: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1223: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-20/39.913: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi TV PEZINOK, s.r.o., vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20.06.2010 odvysielal v programe „Radi poradíme“, vizuálne  
zobrazenie ochranných známok NOVA FOODS, Fitmin a vizuálne zobrazenie značky krmiva pre psy 
Inalcan, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z.z. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1224: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 08.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-20/1225: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 03.12.2010          Z: PgO 
 
40/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 11.10.2010  
    Oznamovateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 
 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok  zo dňa 
16.07.2010, týkajúce sa stránky www.mtr.sk v sekcii „videoarchív“ v zmysle ustanovenia § 63a 
zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko uvedené oznámenie po doplnení 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. 10-20/1226: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, 
a.s., Ružomberok  o vybavení jeho oznámenia zo dňa 11.10.2010. 
T: 07.12.2010          Z: PLO 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.októbru 2010 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 31.10. 2010.  
 
3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady. 
 
Uznesenie č. 10-20/40.914: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce 
spojené s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové 
terestriálne vysielanie v mesiaci november 2010 ako i práce spojené s  prípravou dohľadu nad 
vykonávaním monitorovacej činnosti, riešením sťažností a držiavaním ustanovení zákona v období 
volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí v mesiaci november 2010.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1227: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2010          Z: OE 
 
4/ Mimoriadna odmena riaditeľovi kancelárie. 
 
Uznesenie č. 10-20/40.915: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého 
návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2010.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-20/1228: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2010          Z: OE 
 
5/ Sprava zo zahraničnej pracovnej cesty - EPRA Belehrad 06-08.10.2010 
 
Rada berie na vedomie správu zo ZPC – EPRA Belehrad. 
 
6/ Sprava zo zahraničnej pracovnej cesty - Kontaktný výbor Brusel 16.16.2010 
 
Rada berie na vedomie správu zo ZPC – kontaktný výbor Brusel. 
 
7/ Sprava zo zahraničnej pracovnej cesty - Kontaktný výbor Brusel 20.10.2010 
 
Rada berie na vedomie správu zo ZPC – kontaktný výbor Brusel. 
 
8/ Sprava zo zahraničnej pracovnej cesty - Pracovná skupina regulačných orgánov Brusel 
16.09.2010 
 
Rada berie na vedomie správu zo ZPC – Pracovná skupina regulačných orgánov Brusel. 
 
 
 
V Bratislave dňa 24.11.2010 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 


