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Zápisnica č. 09/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 09.05.2011 

o 10:00 hod.  a 10.05.2011 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, program bol schválený. 
 
09.05.2011, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady  
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:  
 
1.1. Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava  

SK: 168-PLO-O/R01/2011, 169-PLO/O-R02/2011 
vo veci pridelenia frekvencií:  94,9 MHz Bratislava, 96,0 MHz Bratislava 

ÚP: 10.00 hod.         
 
1.2. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom  

SK: 231-PLO-O/R64/2011 
vo veci pridelenia frekvencie:  90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 

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

SK: SK: 168-PLO-O/R01/2011 
vo veci pridelenia frekvencie:  94,9 MHz Bratislava 

ÚP: 10.30 hod.         
 
1.4. Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Žilina 

SK: 225-PLO/O-R58/2011, SK: 226-PLO/O-R59/2011, SK: 227-PLO/O-R60/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 96,1 MHz Čadca, 96,2  MHz Martin, 104,6 MHz  Žilina 

ÚP: 10.45 hod.         
 
1.5.Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 

SK: 172-PLO/O-R05/2011, SK: 230-PLO/O-R63/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 107,5 MHz Ružomberok,  94,9  MHz Handlová 

ÚP: 11.00 hod.         
 
1.6.Žiadateľ: RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava  

SK: 232-PLO/O-R65/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 90,8 MHz  Nové Mesto nad Váhom 
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ÚP: 11.15 hod.          
 
1.7. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
SK: 174-PLO/O-R07/2011, SK: 175-PLO/O-R08/2011, SK: 176-PLO/O-R09/2011, SK: 177-PLO/O-
R10/2011, SK: 178-PLO/O-R11/2011, SK: 179-PLO/O-R12/2011, SK: 180-PLO/O-R13/2011, SK: 
181-PLO/O-R14/2011, SK: 182-PLO/O-R15/2011, SK: 183-PLO/O-R16/2011, SK: 225-PLO/O-
R58/2011, SK: 228-PLO/O-R61/2011, SK: 230-PLO/O-R63/2011, SK: 231-PLO/O-R64/2011, SK: 
232-PLO/O-R65/2011 
vo veci pridelenia frekvencií:  96,6 MHz Malá Franková,  100,3 MHz Malá Franková, 96,6 MHz 
Osturňa, 100,3 MHz Osturňa, 96,6 MHz Spišská Stará Ves, 100,3 MHz Spišská Stará Ves, 92,2 MHz 
Veľká Franková, 101,5 MHz Veľká Franková, 92,2 MHz Ždiar, 101,5 MHz Ždiar, 96,1 MHz Čadca,  
101,0 MHz Nitra, 94,9 MHz Handlová, 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou, 90,8 MHz Nové Mesto nad 
Váhom  
ÚP: 11.30 hod.         
 
1.8.Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava 

SK: 184-PLO/O-R17/2011, SK: 185-PLO/O-R18/2011, SK: 186-PLO/O-R19/2011, SK: 187-
PLO/O-R20/2011, SK: 188-PLO/O-R21/2011, SK: 189-PLO/O-R22/2011, SK: 190-PLO/O-
R23/2011, SK: 191-PLO/O-R24/2011, SK: 192-PLO/O-R25/2011, SK: 193-PLO/O-R26/2011, 
SK: 194-PLO/O-R27/2011, SK: 195-PLO/O-R28/2011, SK: 196-PLO/O-R29/2011, SK: 197-
PLO/O-R30/2011, SK: 198-PLO/O-R31/2011, SK: 199-PLO/O-R32/2011, SK: 200-PLO/O-
R33/2011, SK: 201-PLO/O-R34/2011, SK: 202-PLO/O-R35/2011, SK: 203-PLO/O-R36/2011,  
SK: 204-PLO/O-R37/2011, SK: 205-PLO/O-R38/2011, SK: 206-PLO/O-R39/2011, SK: 207-
PLO/O-R40/2011, SK: 208-PLO/O-R41/2011, SK: 209-PLO/O-R42/2011, SK: 210-PLO/O-
R43/2011, SK: 211-PLO/O-R44/2011, SK: 212-PLO/O-R45/2011, SK: 213-PLO/O-R46/2011, 
SK: 214-PLO/O-R47/2011, SK: 215-PLO/O-R48/2011, SK: 216-PLO/O-R49/2011, SK: 217-
PLO/O-R50/2011, SK: 218-PLO/O-R51/2011, SK: 219-PLO/O-R52/2011, SK: 220-PLO/O-
R53/2011, SK: 221-PLO/O-R54/2011, SK: 222-PLO/O-R55/2011, SK: 223-PLO/O-R56/2011, 
SK: 224-PLO/O-R57/2011, 231-PLO/O-R64/2011, 232-PLO/O-R65/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz Rimavská 
Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 
MHz Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 MHz Banská 
Štiavnica, 95,2 MHz Košice – Bankov, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný 
Hričov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 95,7 MHz Rožňava, 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz Banská 
Bystrica, 96,5 MHz Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 
MHz Štúrovo, 99,5 MHz Liptovská Osada, 99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz 
Nové Mesto nad Váhom, 99,8 MHz Topoľčany, 101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad 
Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz Považská Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 
MHz Košice – Makovica, 106,5 MHz Modrý Kameň, 106,9 MHz Skalica, 107,0 MHz Senica, 
107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava, 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou, 90,8 MHz Nové 
Mesto nad Váhom 

ÚP: 11.45 hod.         
 
1.9.Žiadateľ: M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica 

SK: 231-PLO/O-R64/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 

ÚP: 12.00 hod.         
 
1.10.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 

SK: 170-PLO/O-R03/2011, SK: 171-PLO/O-R04/2011, SK: 173-PLO/O-R06/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz  Brezno, 99,4 MHz Rožňava, 98,1 MHz Spišská Nová 
Ves 

ÚP: 12.15 hod.         
 
1.11.Žiadateľ: MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa 
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SK: 228-PLO/O-R61/2011, SK: 229-PLO/O-R62/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz  Nitra, 98,7 MHz Nové Zámky 

ÚP: 12.30 hod.         
 
10.05.2011, začiatok o 09:30 hod. v sídle Rady  
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
 
2/ Výberové konanie  
SK: 168-PLO-O/R01/201 
vo veci pridelenia frekvencie:  94,9 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava  
        INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava     
 
3/ Výberové konanie  
SK: 169-PLO/O-R02/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,0 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava       
 
4/ Výberové konanie  
SK: 170-PLO/O-R03/2011, SK: 171-PLO/O-R04/2011, SK: 173-PLO/O-R06/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz  Brezno, 99,4 MHz Rožňava, 98,1 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK : TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava   Uvádza: Dinka 
 
5/ Výberové konanie  
SK: 172-PLO/O-R05/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Ružomberok 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra       
 
6/ SK: 174-PLO/O-R07/2011, SK: 175-PLO/O-R08/2011, SK: 176-PLO/O-R09/2011, SK: 177-
PLO/O-R10/2011, SK: 178-PLO/O-R11/2011, SK: 179-PLO/O-R12/2011, SK: 180-PLO/O-
R13/2011, SK: 181-PLO/O-R14/2011, SK: 182-PLO/O-R15/2011, SK: 183-PLO/O-R16/2011 
vo veci pridelenia frekvencií:  96,6 MHz Malá Franková,  100,3 MHz Malá Franková, 96,6 MHz 
Osturňa, 100,3 MHz Osturňa, 96,6 MHz Spišská Stará Ves, 100,3 MHz Spišská Stará Ves, 92,2 MHz 
Veľká Franková, 101,5 MHz Veľká Franková, 92,2 MHz Ždiar, 101,5 MHz Ždiar 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska      
 
7/ Výberové konanie  
SK: 184-PLO/O-R17/2011, SK: 185-PLO/O-R18/2011, SK: 186-PLO/O-R19/2011, SK: 187-PLO/O-
R20/2011, SK: 188-PLO/O-R21/2011, SK: 189-PLO/O-R22/2011, SK: 190-PLO/O-R23/2011, SK: 
191-PLO/O-R24/2011, SK: 192-PLO/O-R25/2011, SK: 193-PLO/O-R26/2011, SK: 194-PLO/O-
R27/2011, SK: 195-PLO/O-R28/2011, SK: 196-PLO/O-R29/2011, SK: 197-PLO/O-R30/2011, SK: 
198-PLO/O-R31/2011, SK: 199-PLO/O-R32/2011, SK: 200-PLO/O-R33/2011, SK: 201-PLO/O-
R34/2011, SK: 202-PLO/O-R35/2011, SK: 203-PLO/O-R36/2011,  SK: 204-PLO/O-R37/2011, SK: 
205-PLO/O-R38/2011, SK: 206-PLO/O-R39/2011, SK: 207-PLO/O-R40/2011, SK: 208-PLO/O-
R41/2011, SK: 209-PLO/O-R42/2011, SK: 210-PLO/O-R43/2011, SK: 211-PLO/O-R44/2011, SK: 
212-PLO/O-R45/2011, SK: 213-PLO/O-R46/2011, SK: 214-PLO/O-R47/2011, SK: 215-PLO/O-
R48/2011, SK: 216-PLO/O-R49/2011, SK: 217-PLO/O-R50/2011, SK: 218-PLO/O-R51/2011, SK: 
219-PLO/O-R52/2011, SK: 220-PLO/O-R53/2011, SK: 221-PLO/O-R54/2011, SK: 222-PLO/O-
R55/2011, SK: 223-PLO/O-R56/2011, SK: 224-PLO/O-R57/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz Rimavská 
Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 MHz 
Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,2 MHz Košice – Bankov, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný Hričov, 95,4 MHz 
Dolný Kubín, 95,7 MHz Rožňava, 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz 
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Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz 
Liptovská Osada, 99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom, 99,8 
MHz Topoľčany, 101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz 
Považská Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 MHz Košice – Makovica, 106,5 MHz Modrý 
Kameň, 106,9 MHz Skalica, 107,0 MHz Senica, 107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      
 
8/ Výberové konanie  
SK: 225-PLO/O-R58/2011 
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Čadca 
ÚK : FRONTINUS s.r.o., Žilina 
         Rozhlas a televízia Slovenska      
 
9/ Výberové konanie  
SK: 226-PLO/O-R59/2011, SK : 227-PLO/O-R60/2011 
vo veci pridelenia frekvencie 96,2 MHz Martin, 104,6 MHz Žilina  
ÚK : FRONTINUS s.r.o., Žilina      
 
10/ Výberové konanie   
SK: 228-PLO/O-R61/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz  Nitra 
ÚK : MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa 
         Rozhlas a televízia Slovenska      
 
11/ Výberové konanie  
SK: 229-PLO/O-R62/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Nové Zámky 
ÚK : MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa       
 
12/ Výberové konanie 
SK: 230-PLO/O-R63/2011  
vo veci pridelenia frekvencie : 94,9 Handlová 
ÚK : RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
         Rozhlas a televízia Slovenska      
 
13/ Výberové konanie  
SK: 231-PLO/O-R64/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚK : Marián Dokupil – DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom 
         D.EXPRES, a.s., Bratislava 
         M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica 
         Rozhlas a televízia Slovenska      
  
14/ Výberové konanie  
SK: 232-PLO/O-R65/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK : D.EXPRES,  a.s., Bratislava 
         Rozhlas a televízia Slovenska 
         Rádio VIVA, a.s., Bratislava      
 
15/ SK č.: 397-PLO/O-6196/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5546/415-2010 zo dňa 18.11.2010 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo retransmisie: TKR/185 
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16/ SK č. 88-PLO/O-886/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Ing. Michal  Jurkovič - Elektro     číslo registrácie: TKR/42 
 
17/ SK č. 91-PLO/O-889/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Norttel  s.r.o.        
 
18/ SK č. 90-PLO/O-888/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Norttel  s.r.o.        
 
19/ Sťažnosť č. 2469/220-2011 zo dňa 19.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.       číslo registrácie: TKR/275 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1388/133-2011     
(na vysielanie programu Spider-man 3 z dňa 5.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1282/126-2011     
(na vysielanie programu z dňa 7.3.2011 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1058/114-2011, 1058/115-2011, 1443/142-2011 a 1443/143-2011   
(na vysielanie reklamy Clavin z dňa 27.2.2011)  
Vysielatelia:   Rádio VIVA a.s.      číslo licencie: R/70 
  TAM ART PRODUCTIONS s.r.o   číslo licencie: R/84 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 865/95-2011     
(na vysielanie filmu František je děvkař  z dňa 30.1.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1326/130-2011     
(na vysielanie upútavky na film Bitkári z dňa 5. 3. 2011, program Bitkári z dňa 6. 3. 2011) Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie:  T/41 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1220/124-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1406/141-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 8.3.2011)  
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 26/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 3. 2011, program O 5 minút 12) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 23/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8.3.2011) 
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy    číslo licencie: T/206 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.28/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:2.3., 9.3.2011) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.               číslo licencie: T/19  
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 31/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 2., 25. 2., 6. 3. 2011) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
31/ SK č.:  

• 12-PLO/O-127/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5282/395-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Ordinácia v ružovej záhrade 117. a 118. časť, sponzor. 
Odkaz: Herbacos Recordati./02.11.2010 

• 26-PLO/O-348/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5282/395-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Ordinácia v ružovej záhrade 118. časť, sponzor. Odkaz: 
Herbacos Recordati/02.11.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.:  

• 93-PLO/O-891/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5636/420-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Pošta pre teba/sponz. odkaz:  Herbamedicus s.r.o./20.11.2010 

• 94-PLO/O-892/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5636/420-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Pošta pre teba/sponz. odkaz: Union poisťovňa, 
a.s./20.11.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
33/ SK č. 104-PLO/O-902/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5637/421-
2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)  



 7 

Monitorované komunikáty/deň: Kofola a.s., Orange Slovensko, a.s./20.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod. 
 
34/ SK č. 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č. 125-PLO/O-1237/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.(sťažnosti č. 
5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 
6056/452-2010, 6073/453-2010) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS – MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA/13.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č. 128-PLO/O-1240/2011 zo dňa 01.03.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 
6056/452-2010, 6073/453-2010) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS – MARTINKA – KLEOPATRA Z TURCA/13.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
NEVEREJNÉ 
 
37/ SK č.: 261-PLO/D-2135/2011 zo dňa 08.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
38/ SK č.: 287-PLO/D-2454/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/235     
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.      číslo licencie: T/235 
 
39/ SK č.: 288-PLO/D-2495/2011 zo dňa 19.04.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/104 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.        číslo licencie: R/104 
 
40/ SK č.: 56-PLO/D-422/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/185 
ÚK:  Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo registrácie: TKR/185 
 
41/ SK č.: 79-PLO/D-520/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
ÚK:  Trnavatel, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/161 
 
42/ SK č.: 80-PLO/D-519/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254 
ÚK:  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
43/ SK č.: 262-PLO/D-2317/2011 zo dňa 12.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/191 
ÚK:  Káblová televízia – Bánov s.r.o.      číslo registrácie: TKR/191 
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44/ SK č.: 284-PLO/D-2335/2011 zo dňa 13.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/175 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Sobrance    číslo registrácie: TKR/175 
 
45/ SK č.: 280-PLO/D-2454/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/117 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/117 
 
46/ SK č.: 265-PLO/D-2357/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci žiadosti o odňatie registrácie retransmisie č. TKR/295 
ÚK: Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava   číslo registrácie: TKR/295 
 
47/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie:  
10:00 hod. – MAC TV s.r.o.  

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 534 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-09/1.457:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 168-PLO-O/R01/201 
vo veci pridelenia frekvencie:  94,9 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava  
        INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 11-09/2.458: 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. 168-PLO/O-
R01/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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: 
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INTERSONIC spol. s r.o. 
Staré Grunty 36 
841 04 Bratislava 
 
SITY MEDIA s.r.o. 
Komárnická 112/4  
Bratislava 821 03  
 
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 94,9 MHz  Bratislava  

 
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. a  
 

I. mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/104/2008 zo dňa 23.09.2008 v znení neskorších zmien a doplnení 
a dopĺňa takto: 
1. v čl. I bod 6 sa dopĺňa tento text: 
  „Pridelená frekvencia: 94,9 MHz  Bratislava“ 
 
2. v čl. IV bod 1.2 sa dopĺňa tento text: 
„:1.2.2. Frekvencia: 94,9 MHz Bratislava 

 Lokalita:  Bratislava – Petržalka  
 Frekvenčný list: 780/10/2011 zo dňa 17.02.2011“  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania, 
vysielateľa na základe licencie č. R/87, SITY MEDIA s.r.o. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  

Úloha č. 11-09/535: 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 SITY MEDIA s.r.o. a spoločnosti 
INTERSONIC spol. s r.o., spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
Výberové konanie  
SK: 169-PLO/O-R02/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,0 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava     
 
Uznesenie č. 11-09/3.459: 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. 169-PLO/O-
R02/2011 začatom dňa 07.04.2011, 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 96,0 MHz  Bratislava  
 

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 
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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: 
    „96,0 MHz  Bratislava“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 96,0 MHz Bratislava   
    Lokalita: Bratislava 
    Frekvenčný list : 781/10/2011“  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/536: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 170-PLO/O-R03/2011, SK: 171-PLO/O-R04/2011, SK: 173-PLO/O-R06/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz  Brezno, 99,4 MHz Rožňava, 98,1 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK : TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  
  
Uznesenie č. 11-09/4.460: 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. 170-PLO/O-
R03/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
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 ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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prideľuje  
 

frekvenciu 99,6 MHz Brezno 
 
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. Čl. IV., bod 2. sa dopĺňa o bod 2.21. ktorý znie: 
 „Frekvencia:  99,6 MHz Brezno 
 Lokalita:                       Brezno 
 Frekvenčný list: Č.j.: 782/10/2011 zo dňa 17.02.2011“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/537: 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 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/4.461: 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. 171-PLO/O-
R04/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
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 ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
prideľuje  

 
frekvenciu 99,4 MHz Rožňava 
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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: 

2. Čl. IV., bod 2. sa dopĺňa o bod 2.22. ktorý znie: 
 „Frekvencia:  99,4 MHz Rožňava 
 Lokalita:                       Rožňava 
 Frekvenčný list: Č.j.: 783/10/2011 zo dňa 17.02.2011“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/538: 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 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/4.462: 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. 173-PLO/O-R06/2011 
začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
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 ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
prideľuje  

 
frekvenciu 98,1 MHz Spišská Nová Ves  

 
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 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 

3. Čl. IV., bod 2. sa dopĺňa o bod 2.23. ktorý znie: 
 „Frekvencia:  98,1 MHz Spišská Nová Ves 
 Lokalita:                       Spišská Nová Ves 
 Frekvenčný list: Č.j.: 785/10/2011 zo dňa 17.02.2011“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/539: 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 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 172-PLO/O-R05/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Ružomberok 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra    
 
Uznesenie č. 11-09/5.463: 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. 172-PLO/O-
R05/2011, začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13  
949 01 Nitra  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 107,5 MHz  Ružomberok  
 

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

 
mení 
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 rozhodnutie o udelení licencie č. č. R/91, spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra v znení neskorších 
zmien a doplnení a dopĺňa takto: 
 
3. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 

„107,5  MHz  Ružomberok“ 
 
4. v čl. IV, v bode 2 sa za posledný podbod  dopĺňa nasl. text: 
  „Frekvencia: 107,5 MHz Ružomberok   
    Lokalita: Ružomberok 
    Frekvenčný list: 784/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/540: 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, spol. RADIO ONE, s.r.o. Nitra spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 174-PLO/O-R07/2011, SK: 175-PLO/O-R08/2011, SK: 176-PLO/O-R09/2011, SK: 177-PLO/O-
R10/2011, SK: 178-PLO/O-R11/2011, SK: 179-PLO/O-R12/2011, SK: 180-PLO/O-R13/2011, SK: 
181-PLO/O-R14/2011, SK: 182-PLO/O-R15/2011, SK: 183-PLO/O-R16/2011 
vo veci pridelenia frekvencií:  96,6 MHz Malá Franková,  100,3 MHz Malá Franková, 96,6 MHz 
Osturňa, 100,3 MHz Osturňa, 96,6 MHz Spišská Stará Ves, 100,3 MHz Spišská Stará Ves, 92,2 MHz 
Veľká Franková, 101,5 MHz Veľká Franková, 92,2 MHz Ždiar, 101,5 MHz Ždiar 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     
 
Uznesenie č. 11-09/6.464: 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. 174-PLO/O-
R07/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje  
 

frekvenciu 96,6 MHz Malá Franková 
 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Slovensko.  

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/541: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.465: 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. 175-PLO/O-
R08/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 100,3 MHz Malá Franková 
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Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Regina Košice.  

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/542: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.466: 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. 176-PLO/O-
R09/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 96,6 MHz Osturňa 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Slovensko. 

 
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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/543: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.467: 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. 177-PLO/O-
R10/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 100,3 MHz Osturňa 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Regina Košice. 

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/544: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.468: 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. 178-PLO/O-
R11/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 96,6 MHz Spišská Stará Ves 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Slovensko.  

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/545: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
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s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.469: 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. 179-PLO/O-
R12/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 100,3 Spišská Stará Ves 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Regina Košice.  

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/546: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.470: 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. 180-PLO/O-
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R13/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 92,2 MHz Veľká Franková 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Slovensko.  

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/547: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.471: 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. 181-PLO/O-
R14/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
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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 101,5 MHz Veľká Franková 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Regina Košice.  

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/548: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.472: 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. 182-PLO/O-
R15/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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  
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frekvenciu 92,2 MHz Ždiar 
 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Slovensko. 

 
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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/549: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/6.473: 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. 183-PLO/O-
R16/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 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 101,5 MHz Ždiar 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre potreby programovej služby Rádio 
Regina Košice. 
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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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/550: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho vysielateľovi na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska spolu 
s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 184-PLO/O-R17/2011, SK: 185-PLO/O-R18/2011, SK: 186-PLO/O-R19/2011, SK: 187-PLO/O-
R20/2011, SK: 188-PLO/O-R21/2011, SK: 189-PLO/O-R22/2011, SK: 190-PLO/O-R23/2011, SK: 
191-PLO/O-R24/2011, SK: 192-PLO/O-R25/2011, SK: 193-PLO/O-R26/2011, SK: 194-PLO/O-
R27/2011, SK: 195-PLO/O-R28/2011, SK: 196-PLO/O-R29/2011, SK: 197-PLO/O-R30/2011, SK: 
198-PLO/O-R31/2011, SK: 199-PLO/O-R32/2011, SK: 200-PLO/O-R33/2011, SK: 201-PLO/O-
R34/2011, SK: 202-PLO/O-R35/2011, SK: 203-PLO/O-R36/2011,  SK: 204-PLO/O-R37/2011, SK: 
205-PLO/O-R38/2011, SK: 206-PLO/O-R39/2011, SK: 207-PLO/O-R40/2011, SK: 208-PLO/O-
R41/2011, SK: 209-PLO/O-R42/2011, SK: 210-PLO/O-R43/2011, SK: 211-PLO/O-R44/2011, SK: 
212-PLO/O-R45/2011, SK: 213-PLO/O-R46/2011, SK: 214-PLO/O-R47/2011, SK: 215-PLO/O-
R48/2011, SK: 216-PLO/O-R49/2011, SK: 217-PLO/O-R50/2011, SK: 218-PLO/O-R51/2011, SK: 
219-PLO/O-R52/2011, SK: 220-PLO/O-R53/2011, SK: 221-PLO/O-R54/2011, SK: 222-PLO/O-
R55/2011, SK: 223-PLO/O-R56/2011, SK: 224-PLO/O-R57/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz Rimavská 
Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 MHz 
Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,2 MHz Košice – Bankov, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný Hričov, 95,4 MHz 
Dolný Kubín, 95,7 MHz Rožňava, 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz 
Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz 
Liptovská Osada, 99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom, 99,8 
MHz Topoľčany, 101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz 
Považská Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 MHz Košice – Makovica, 106,5 MHz Modrý 
Kameň, 106,9 MHz Skalica, 107,0 MHz Senica, 107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      
 
Uznesenie č. 11-09/7.471: 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. 184-PLO/O-
R17/2011 začatom dňa 07.04.2011, 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: 
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D.EXPRES, a. s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 

 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti D. EXPRES, a.s., 
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava ku dňu 10.02.2013 
 

licenciu č. R/112 
 

na rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 
 

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

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 88,4  MHz  Hlohovec 
 

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 04.04.2011, 
vložka č.1131 B, zoznam výpisov č.: B- 4111/11. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu  Bratislava I zo dňa 04.04.2011, vložka č.1131 B, zoznam 
výpisov č.: B- 4111/11. 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa  
06.04.2011 ( č.p.d. 2175) a dňa 07.04.2011: 
Programové typy: 

a) Spravodajstvo: 6,58 % 
b) Publicistika:  
1. Politická publicistika: 0,65 % 
2. Ostatná publicistika: 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Programy pre deti: 0 % 
2. Náboženské programy: 0 % 
3. Literárno-dramatické programy: 0 % 
4. Zábavné  programy: 0 % 
5.  Hudobné programy: 0 % 
d) Ostatný program: 92,77 % 
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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: 
7,23% 

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

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
         Frekvencia:            88,4 MHz Hlohovec 
         Lokalita:                Dvorníky  

      Frekvenčný list:    1028/10/2011 zo dňa 22.02.2011 
 

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

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/551: 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. 184-PLO/O-R17/2011, zašle ho 
účastníkovi konania (D. EXPRES, a.s.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.472: 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. 185-PLO/O-
R18/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 
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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  88,4 MHz Ružomberok 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„88,4 MHz Ružomberok “ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
 „Frekvencia: 88,4 MHz Ružomberok 
  Lokalita: Ružomberok - Malinô Brdo 
  Frekvenčný list: 2088/10/2003“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/552: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.473: 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. 186-PLO/O-
R19/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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 
 



 28 

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  89,3 MHz Rimavská Sobota 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„89,3 MHz Rimavská Sobota“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
 „Frekvencia: 89,3 MHz Rimavská Sobota 
    Lokalita: Rimavská Sobota - Paláska 
    Frekvenčný list: 2176/10/2003“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/553: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.474: 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. 187-PLO/O-
R20/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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   
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rozhodnutie: 

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

 prideľuje frekvenciu  89,7 MHz  Nitra 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„89,7 MHz  Nitra“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
 „Frekvencia: 89,7 MHz  Nitra 
    Lokalita: Nitra - mesto 
    Frekvenčný list: 11947/10/2002“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/554: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.475: 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. 188-PLO/O-
R21/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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: 
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Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu  91,0 MHz  Budulov 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„91,0 MHz  Budulov“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
 „Frekvencia: 91,0 MHz  Budulov 
    Lokalita: Budulov 
    Frekvenčný list: 3273/10/2005“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/555: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.476: 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. 189-PLO/O-
R22/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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. 
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 prideľuje frekvenciu  92,6 MHz  Zvolen 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„92,6 MHz  Zvolen“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
 „Frekvencia: 92,6 MHz  Zvolen 
    Lokalita: Malá Stráž 
    Frekvenčný list: 9182/10/2007“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/556: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.477: 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. 190-PLO/O-
R23/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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  92,7 MHz  Nové Zámky 
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„92,7 MHz  Nové Zámky“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
 „Frekvencia: 92,7 MHz  Nové Zámky 
    Lokalita: Nové Zámky 
    Frekvenčný list: 1031/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/557: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.478: 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. 191-PLO/O-
R24/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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  92,7 MHz  Žarnovica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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mení 

 
 rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „92,7 MHz  Žarnovica“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 92,7 MHz  Žarnovica“ 
    Lokalita: Žarnovica 
    Frekvenčný list: 1091/10/2002“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/558: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.479: 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. 192-PLO/O-
R25/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 93,0 MHz  Brezno 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
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 rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „93,0 MHz Brezno “ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 93,0 MHz  Brezno “ 
    Lokalita: Brezno - Valaská  
    Frekvenčný list: 3263/10/2004“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/559: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.480: 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. 193-PLO/O-
R26/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 93,1 MHz  Martin 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
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1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „93,1 MHz Martin “ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 93,1 MHz  Martin “ 
    Lokalita: vlek  
    Frekvenčný list: 4557/10/2006“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/560: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.481: 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. 194-PLO/O-
R27/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 93,6 MHz  Donovaly 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „93,6 MHz Donovaly “ 
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2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 93,6 MHz  Donovaly “ 
    Lokalita: Donovaly  
    Frekvenčný list: 4024/10/2005“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/561: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.482: 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. 195-PLO/O-
R28/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 95,1 MHz  Banská Štiavnica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,1MHz Banská Štiavnica “ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
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  „Frekvencia: 95,1 MHz Banská Štiavnica “ 
    Lokalita: mesto  
    Frekvenčný list: 3664/10/2008“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/562: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.483: 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. 196-PLO/O-
R29/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 95,2 MHz  Košice 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,2 MHz  Košice“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,2 MHz Košice “ 
    Lokalita: Bankov  
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    Frekvenčný list:10738/10/2001“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/563: 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, spol. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.484: 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. 197-PLO/O-
R30/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 95,3 MHz  Levoča 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,3 MHz  Levoča“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,3 MHz Levoča “ 
    Lokalita: Levoča  
    Frekvenčný list: 4555/10/2006“ 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/564: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.485: 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. 198-PLO/O-
R31/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 95,4 MHz  Čadca 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,4 MHz  Čadca“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,4 MHz Čadca “ 
    Lokalita: Jurošovský vrch  
    Frekvenčný list:1027/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/565: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.486: 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. 199-PLO/O-
R32/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 95,4 MHz  Dolný Hričov 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,4 MHz  Dolný Hričov“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,4 MHz  Dolný Hričov “ 
    Lokalita: Dolný Hričov  
    Frekvenčný list:10853/10/2002“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/566: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.487: 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. 200-PLO/O-
R33/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 95,4 MHz  Dolný Kubín 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,4 MHz  Dolný Kubín“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,4 MHz  Dolný Kubín “ 
    Lokalita: Dolný Kubín  
    Frekvenčný list: 9124/10/2007“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/567: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.488: 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. 201-PLO/O-
R34/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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 95,7 MHz  Rožňava 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,7 MHz  Rožňava“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,7 MHz  Rožňava“ 
    Lokalita: Rožňava - hvezdáreň 
    Frekvenčný list: 1839/10/2005“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/568: 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. D.Expres, a.s., Bratislava, spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.489: 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. 202-PLO/O-
R35/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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 96,4 MHz  Poprad 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „96,4 MHz  Poprad“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 96,4 MHz  Poprad“ 
    Lokalita:  mesto 
    Frekvenčný list: 1719/10/2007“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/569: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.490: 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. 203-PLO/O-
R36/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 96,5 MHz  Banská Bystrica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „96,5 MHz  Banská Bystrica“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 96,5 MHz  Banská Bystrica“ 
    Lokalita:  Laskomer 
    Frekvenčný list: 1026/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-09/570: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.491: 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. 204-PLO/O-
R37/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 96,5 MHz  Námestovo 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „96,5 MHz  Námestovo“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 96,5 MHz  Námestovo “ 
    Lokalita:  vrch Magurka 
    Frekvenčný list: 2024/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-09/571: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.492: 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. 205-PLO/O-
R38/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 96,5 MHz  Žilina 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „96,5 MHz  Žilina“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 96,5 MHz  Žilina“ 
    Lokalita:  Žilina - Dubeň 
    Frekvenčný list: 2025/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-09/572: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.493: 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. 206-PLO/O-
R39/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 97,0 MHz  Levice 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „97,0 MHz  Levice“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 97,0 MHz  Levice“ 
    Lokalita:  Veľká Vápenná 
    Frekvenčný list: 1029/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/573: 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. 
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T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.494: 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. 207-PLO/O-
R40/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 98,2 MHz  Bardejov 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „98,2 MHz  Bardejov“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 98,2 MHz  Bardejov“ 
    Lokalita:  Bardejov 
    Frekvenčný list: 9180/10/2007“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/574: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
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Uznesenie č. 11-09/7.495: 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. 208-PLO/O-
R41/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 99,4 MHz  Štúrovo 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „99,4 MHz  Štúrovo“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,4 MHz  Štúrovo 
    Lokalita:  Štúrovo 
    Frekvenčný list: 4285/10/2002“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/575: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.496: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
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195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 209-PLO/O-
R42/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 99,5 MHz  Liptovská Osada 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „99,5 MHz  Liptovská Osada“ 
 
2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,5 MHz  Liptovská Osada 
    Lokalita: Liptovská Osada  
    Frekvenčný list:3884/10/2005“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/576: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.497: 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. 210-PLO/O-
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R43/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 99,5 MHz  Prešov 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „99,5 MHz  Prešov“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,5 MHz  Prešov 

Lokalita:  Pod Šibeňom 
Frekvenčný list:1032/10/2011“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/577: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.498: 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. 211-PLO/O-
R44/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
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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 99,5 MHz  Východná 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „99,5 MHz  Východná“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,5 MHz  Východná 
    Lokalita:  Východná 
    Frekvenčný list: 2137/10/2009“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/578: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.499: 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. 212-PLO/O-
R45/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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: 
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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 99,7 MHz  Nové Mesto nad Váhom 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,7  MHz Nové Mesto nad Váhom       
    Lokalita:   Nové Mesto nad Váhom       
    Frekvenčný list: 2006/10/2004“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/579: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.500: 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. 213-PLO/O-
R46/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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. 
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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 99,8 MHz  Topoľčany 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

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

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 99,8  MHz Topoľčany      
    Lokalita: Krušovce     
    Frekvenčný list: 4559/10/2006“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/580: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.501: 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. 214-PLO/O-
R47/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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 



 55 

 
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 101,1 MHz  Lučenec 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „101,1 MHz Lučenec“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 101,1  MHz Lučenec      
    Lokalita: Blatný vrch     
    Frekvenčný list: 1030/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/581: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.502: 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. 215-PLO/O-
R48/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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 
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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 101,1 MHz  Žiar nad Hronom 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „101,1 MHz  Žiar nad Hronom“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 101,1  MHz Žiar nad Hronom      
    Lokalita: Šibeničný vrch     
    Frekvenčný list: 2211/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/582: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.503: 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. 216-PLO/O-
R49/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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   
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rozhodnutie: 

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

 prideľuje frekvenciu 102,5 MHz  Trenčín 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „102,5 MHz  Trenčín“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 102,5  MHz Trenčín     
    Lokalita: Kozí vrch     
    Frekvenčný list: 1033/10/2011“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/583: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.504: 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. 217-PLO/O-
R50/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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: 
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Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 prideľuje frekvenciu 105,2 MHz  Považská Bystrica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

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

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 105,2  MHz Považská Bystrica     
    Lokalita: Považská Bystrica     
    Frekvenčný list: 4278/10/2002“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/584: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.505: 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. 218-PLO/O-
R51/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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. 
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 prideľuje frekvenciu 105,7 MHz  Stará  Ľubovňa 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „105,7 MHz  Stará  Ľubovňa  “ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 105,7  MHz Stará  Ľubovňa    
    Lokalita: Stará  Ľubovňa   - Kotník 
    Frekvenčný list: 10415/10/2001“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/585: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.506: 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. 219-PLO/O-
R52/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 106,2 MHz  Košice   
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „106,2 MHz  Košice  “ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 106,2  MHz Košice      
    Lokalita: Košice-Makovica   
    Frekvenčný list:8325/10/2003“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/586: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.507: 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. 220-PLO/O-R53/2011 
začatom dňa 07.03.2011, 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 106,5 MHz  Modrý Kameň   
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držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „106,5 MHz  Modrý Kameň “ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 106,5  MHz Modrý Kameň     
    Lokalita: Modrý Kameň – Španí laz 
    Frekvenčný list: 10414/10/2001  “ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/587: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.508: 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. 221-PLO/O-
R54/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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/112 spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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mení 

 
 rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 zo dňa 10.05.2011 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  “ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/588: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.509: 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. 222-PLO/O-
R55/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 107,0 MHz  Senica   
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
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 rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „107,0 MHz  Senica“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 107,0  MHz  Senica    
    Lokalita: Senica 
    Frekvenčný list: 3705/10/2005  “ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/589: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.510: 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. 223-PLO/O-
R56/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 107,5 MHz  Prievidza   
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011 a dopĺňa takto: 
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1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 

    „107,5  MHz  Prievidza“ 
 

2. v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 107,5  MHz  Prievidza    
    Lokalita: Prievidza - Markušová 
    Frekvenčný list: 1425/10/2005  “ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/590: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/7.511: 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. 224-PLO/O-
R57/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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 107,6 MHz  Bratislava   
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112 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/112/2011 zo dňa 10.05.2011, ktoré  v úplnom znení znie takto: : 
 

1. Názov programovej služby: EXPRES    
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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: multiregionálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia:  

88,4  MHz  Hlohovec 
88,4  MHz  Ružomberok 
89,3  MHz  Rimavská Sobota 
89,7  MHz  Nitra 
91,0  MHz  Budulov 
92,6  MHz  Zvolen 
92,7  MHz  Nové Zámky 
92,7  MHz  Žarnovica 
93,0  MHz  Brezno 
93,1  MHz  Martin 
93,6  MHz  Donovaly 
95,1  MHz  Banská Štiavnica 
95,2  MHz  Košice-Bankov 
95,3  MHz  Levoča 
95,4  MHz  Čadca 
95,4  MHz  Dolný Hričov 
95,4  MHz  Dolný Kubín 
95,7  MHz  Rožňava 
96,4  MHz  Poprad 
96,5  MHz  Banská Bystrica 
95,4  MHz  Dolný Hričov 
96,5  MHz  Námestovo 
96,5  MHz  Žilina 
97,0  MHz  Levice 
98,2  MHz  Bardejov 
99,4  MHz  Štúrovo 
99,5  MHz  Liptovská Osada 
99,5  MHz  Prešov 
99,5  MHz  Východná 
99,7  MHz  Nové Mesto nad Váhom 
99,8  MHz  Topoľčany 
101,1 MHz Lučenec 
101,1 MHz Žiar nad Hronom 
102,5 MHz Trenčín 
105,2 MHz Považská Bystrica 
105,7 MHz Stará Ľubovňa 
106,2 MHz Košice - Makovica 
106,5 MHz Modrý Kameň 
106,9 MHz  Skalica 
107,0 MHz Senica 
107,5  MHz  Prievidza    
107,6 MHz Bratislava 

 
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 04.04.2011, 
vložka č.1131 B, zoznam výpisov č.: B- 4111/11. 
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu  Bratislava I zo dňa 04.04.2011, vložka č.1131 B, zoznam 
výpisov č.: B- 4111/11. 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa  
06.04.2011 ( č.p.d. 2175) a dňa 07.04.2011: 
Programové typy: 

a) Spravodajstvo: 6,58 % 
b) Publicistika:  
1. Politická publicistika: 0,65 % 
2. Ostatná publicistika: 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Programy pre deti: 0 % 
2. Náboženské programy: 0 % 
3. Literárno-dramatické programy: 0 % 
4. Zábavné  programy: 0 % 
5.  Hudobné programy: 0 % 
d) Ostatný program: 92,77 % 
 

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: 
7,23% 

 
IV. 

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

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
         Frekvencia:            88,4 MHz Hlohovec 
         Lokalita:                Dvorníky  

      Frekvenčný list:    1028/10/2011 zo dňa 22.02.2011 
 

Frekvencia: 88,4 MHz Ružomberok 
Lokalita: Ružomberok - Malinô Brdo 
Frekvenčný list: 2088/10/2003 

 
Frekvencia: 89,3 MHz Rimavská Sobota 

    Lokalita: Rimavská Sobota - Paláska 
     Frekvenčný list: 2176/10/2003 
 

Frekvencia: 89,7 MHz  Nitra 
         Lokalita: Nitra - mesto 

Frekvenčný list: 11947/10/2002 
 

Frekvencia: 91,0 MHz  Budulov 
          Lokalita: Budulov 

      Frekvenčný list: 3273/10/2005 
 

Frekvencia: 92,6 MHz  Zvolen 
          Lokalita: Malá Stráž 

Frekvenčný list: 9182/10/2007 
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Frekvencia: 92,7 MHz  Nové Zámky 
          Lokalita: Nové Zámky 
          Frekvenčný list: 1031/10/2011 

 
          Frekvencia: 92,7 MHz  Žarnovica 
          Lokalita: Žarnovica 
          Frekvenčný list: 1091/10/2002 
 

Frekvencia: 93,0 MHz  Brezno 
         Lokalita: Brezno - Valaská  
         Frekvenčný list: 3263/10/2004 

 
Frekvencia: 93,1 MHz  Martin  
Lokalita: vlek  
Frekvenčný list: 4557/10/2006 

 
Frekvencia: 93,6 MHz  Donovaly  
Lokalita: Donovaly  
Frekvenčný list: 4024/10/2005 

 
         Frekvencia: 95,1 MHz Banská Štiavnica 
         Lokalita: mesto  
         Frekvenčný list: 3664/10/2008 
 
         Frekvencia: 95,2 MHz Košice  
         Lokalita: Bankov  
         Frekvenčný list:10738/10/2001 
 
 

Frekvencia: 95,3 MHz Levoča  
Lokalita: Levoča  
Frekvenčný list: 4555/10/2006 

 
         Frekvencia: 95,4 MHz Čadca  
         Lokalita: Jurošovský vrch  
         Frekvenčný list:1027/10/2011 
 
         Frekvencia: 95,4 MHz  Dolný Hričov 
         Lokalita: Dolný Hričov  
         Frekvenčný list:10853/10/2002 
 
         Frekvencia: 95,4 MHz  Dolný Kubín  
         Lokalita: Dolný Kubín  
         Frekvenčný list: 9124/10/2007 
 
         Frekvencia: 95,7 MHz  Rožňava 
         Lokalita: Rožňava - hvezdáreň 
         Frekvenčný list: 1839/10/2005 
 
         Frekvencia: 96,4 MHz  Poprad 
         Lokalita:  Poprad - mesto 
         Frekvenčný list: 1719/10/2007 
 
         Frekvencia: 96,5 MHz  Banská Bystrica 
         Lokalita:  Laskomer 
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         Frekvenčný list: 1026/10/2011 
 
         Frekvencia: 96,5 MHz  Námestovo 
         Lokalita:  vrch Magurka 
         Frekvenčný list: 2024/10/2011 
 
         Frekvencia: 96,5 MHz  Žilina 
         Lokalita:  Žilina - Dubeň 
         Frekvenčný list: 2025/10/2011 
          
         Frekvencia: 97,0 MHz  Levice 
         Lokalita:  Veľká Vápenná 
         Frekvenčný list: 1029/10/2011 
 
         Frekvencia: 98,2 MHz  Bardejov 
         Lokalita:  Bardejov 
         Frekvenčný list: 9180/10/2007 
 
         Frekvencia: 99,4 MHz  Štúrovo 
         Lokalita:  Štúrovo 
         Frekvenčný list: 4285/10/2002 
 
         Frekvencia: 99,5 MHz  Liptovská Osada 
         Lokalita: Liptovská Osada  
         Frekvenčný list:3884/10/2005 
 
         Frekvencia: 99,5 MHz  Prešov 
         Lokalita:  Pod Šibeňom 
         Frekvenčný list:1032/10/2011 
 
         Frekvencia: 99,5 MHz  Východná 
         Lokalita:  Východná 
         Frekvenčný list: 2137/10/2009 
 
         Frekvencia: 99,7  MHz Nové Mesto nad Váhom       
         Lokalita:   Nové Mesto nad Váhom       
         Frekvenčný list: 2006/10/2004 
 
         Frekvencia: 99,8  MHz Topoľčany      
         Lokalita: Krušovce     
         Frekvenčný list: 4559/10/2006 
 
         Frekvencia: 101,1  MHz Lučenec      
         Lokalita: Blatný vrch     
         Frekvenčný list: 1030/10/2011 
 
         Frekvencia: 101,1  MHz Žiar nad Hronom      
         Lokalita: Šibeničný vrch     
         Frekvenčný list: 2211/10/2011 
 
         Frekvencia: 102,5  MHz Trenčín     
         Lokalita: Kozí vrch     
         Frekvenčný list: 1033/10/2011 
  
         Frekvencia: 105,2  MHz Považská Bystrica     
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         Lokalita: Považská Bystrica     
         Frekvenčný list: 4278/10/2002 
 
        Frekvencia: 105,7  MHz Stará  Ľubovňa    
        Lokalita: Stará  Ľubovňa   - Kotník 
        Frekvenčný list: 10415/10/2001 
 
        Frekvencia: 106,2  MHz Košice      
        Lokalita: Košice-Makovica   
        Frekvenčný list:8325/10/2003 
 
        Frekvencia: 106,5  MHz Modrý Kameň     
        Lokalita: Modrý Kameň – Španí laz 
        Frekvenčný list: 10414/10/2001   
   
        Frekvencia: 106,9  MHz  Skalica    
        Lokalita: Hrebeň 
        Frekvenčný list: 1255/10/2010   
 
        Frekvencia: 107,0  MHz  Senica    
        Lokalita: Senica 
        Frekvenčný list: 3705/10/2005   
 
        Frekvencia: 107,5  MHz  Prievidza    
        Lokalita: Prievidza - Markušová 
        Frekvenčný list: 1425/10/2005   
 
       Frekvencia: 107,6  MHz  Bratislava    
       Lokalita: Kamzík 
       Frekvenčný list: 2210/10/2011   
 
4.   Špecifikácia RDS:  

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

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/591: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 225-PLO/O-R58/2011 
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Čadca 
ÚK : FRONTINUS s.r.o., Žilina 
         Rozhlas a televízia Slovenska   
  
Uznesenie č. 11-09/8.512: 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. 225-PLO/O-
R58/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
FRONTINUS, s.r.o. 
Dolné Rudiny 3 
010 01 Žilina 
 
Rozhlas a televízia Slovenska  
Mýtna 1 
817 55 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: FRONTINUS, s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
 

 
licenciu č. R/115 

 
na lokálne  rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne / 7 dní v týždni 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
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6. Pridelená frekvencia: 96,1MHz  Čadca 
 

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  Žilina zo dňa 
01.04.2011, oddiel: Sro, vložka č. 274/L, zoznam výpisov č.: 593/11-20C. 

2. 2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Žilina zo dňa 01.04.2011, oddiel: Sro, vložka 
č. 274/L, zoznam výpisov č.: 593/11-20C. 

III. 
 
1.  a) Spravodajstvo – 3,2% 

b) Publicistika: 4,2% 
  polit. publicistika – 1,0 % 
  ostatná publicistika – 3,2 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 1,2 % 
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 6,0 % 
5. hudobné programy – 9,3 % 

 d) Ostatný program – 76,1 % 
 
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: 
7% 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD 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: 96,1 MHz  Čadca 

 Lokalita:    Čadca 
 Frekvenčný list:  11854/10/2002 zo dňa 25.08.2003 

 
3.  Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Číslo programu PIN      áno 
Meno programového okruhu PS        FRONTIN 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť vysielateľa na základe 
zákona, Rozhlas a televízia Slovenska. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/592: 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, Rozhlasu 
a televízii Slovenska a spoločnosti FRONTINUS s.r.o., spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 226-PLO/O-R59/2011, SK : 227-PLO/O-R60/2011 
vo veci pridelenia frekvencie 96,2 MHz Martin, 104,6 MHz Žilina  
ÚK : FRONTINUS s.r.o., Žilina    



 73 

 
Uznesenie č. 11-09/9.513: 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. 226-PLO/O-
R59/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
FRONTINUS, s.r.o. 
Dolné Rudiny 3 
010 01 Žilina 
 
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  96,2 MHz  Martin 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/115 spoločnosti FRONTINUS, s.r.o., Bratislava 
 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/115/2011 zo dňa 10.05.2011 v znení neskorších zmien 
a doplnení takto: 
 

1. v čl. I sa mení bod 4: 
„Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie“ 

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

  „Pridelená frekvencia: 96,2 MHz  Martin“ 
 
      3.   v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 

„2.2. Frekvencia: 96,2 MHz  Martin 
     Lokalita:  Martin – Matica Slovenská 

 Frekvenčný list: 970/10/2004 zo dňa 10.03.2004“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/593: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti FRONTINUS s.r.o., spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
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T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-09/9.514: 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. 227-PLO/O-
R60/2011  začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
FRONTINUS, s.r.o. 
Dolné Rudiny 3 
010 01 Žilina 
 
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  104,6 MHz  Žilina 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/115 spoločnosti FRONTINUS, s.r.o., Bratislava 
 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/115/2011 zo dňa 10.05.2011 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
  „Pridelená frekvencia: 104,6 MHz  Žilina“ 
 
2.   v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 
„2.3. Frekvencia: 104,6 MHz  Žilina 

 Lokalita:  Straník 
 Frekvenčný list: 1034/10/2011 zo dňa 22.02.2011“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/594: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti FRONTINUS s.r.o., spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
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K bodu 10/ 
Výberové konanie   
SK: 228-PLO/O-R61/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz  Nitra 
ÚK : MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa 
         Rozhlas a televízia Slovenska   
 
Uznesenie č. 11-09/10.515:  
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. 228-PLO/O-R61/2011  začatom 
dňa 07.03.2011, 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: 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Lokalita Hetmín 7113 
927 01 Šaľa 
 
Rozhlas a televízia Slovenska  
Mýtna 1 
817 55 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: MAXMEDIA, s.r.o., Lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa 
 

licenciu č. R/114 
 

na lokálne  rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: radio.MAX 
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 101,0 MHz Nitra 

 
II. 

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

právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Trnava zo dňa 22.03.2011, oddiel: 
Sro, vložka č. 16016/T, zoznam výpisov č.: KO-2401/2011  
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu  Trnava zo dňa 22.03.2011, oddiel: Sro, vložka č. 
16016/T, zoznam výpisov č.: KO-2401/2011  

 
III. 

 
1.  a) Spravodajstvo – 0% 

b) Publicistika:  
  polit. publicistika – 0 % 
  ostatná publicistika – 0 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.detské programy – 0% 
2. náboženské programy – 0,6 % 
3. literárno dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – 2,98 % 

 d) Ostatný program – 96,42 % 
 
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: 
1,1% 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD nosič 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: 101,0 MHz  Nitra 

 Lokalita:    Nitra - mesto 
 Frekvenčný list:  3589/10/2004 zo dňa 03.09.2004 

 
3.  Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 
Číslo programu PIN      5083 
Meno programového okruhu PS        RADIOMAX 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť vysielateľa na základe 
zákona, Rozhlas a televízia Slovenska. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/595: 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, Rozhlasu 
a televízii Slovenska a spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie  
SK: 229-PLO/O-R62/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Nové Zámky 
ÚK : MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa    
 
Uznesenie č. 11-09/11.516:  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. 229-PLO/O-R62/2011 
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začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Lokalita Hetmín 7113 
927 01 Šaľa 
 
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. 
 

 prideľuje frekvenciu  98,7 MHz Nové Zámky 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/114 spoločnosti: MAXMEDIA, s.r.o., Lokalita 
Hetmín 7113, 927 01 Šaľa 
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/114/2011 zo dňa 10.05.2011 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. v čl. I sa mení bod 4: 
„Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie“ 
 
2. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„Pridelená frekvencia: 98,7 MHz  Nové Zámky“ 
 
3.   v čl. IV, v bode 2 sa dopĺňa tento text: 

„ 2.2. Frekvencia: 98,7 MHz  Nové Zámky 
 Lokalita:  Nové Zámky 
 Frekvenčný list: 1035/10/2011 zo dňa 22.02.2011“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/596: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie 
SK: 230-PLO/O-R63/2011  
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vo veci pridelenia frekvencie : 94,9 Handlová 
ÚK : RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
         Rozhlas a televízia Slovenska  
 
Uznesenie č. 11-09/12.517: 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. 230-PLO/O-
R63/2011 , začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13  
949 01 Nitra  
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 
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 94,9 MHz  Handlová  
 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. č. R/91, spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra v znení neskorších 
zmien a doplnení a dopĺňa takto: 
 

1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
„94,9 MHz  Handlová“ 

 
2. v čl. IV, v bode 2 sa za posledný podbod  dopĺňa nasl. text: 

  „Frekvencia: 94,9 MHz Handlová   
    Lokalita: Bralova skala 
    Frekvenčný list: 1307/10/2006“ 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 
II. zamieta 

 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) zák. č. 308/2000 Z.z  žiadosť účastníka konania Rozhlas a televízia 
Slovenska, Bratislava. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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.    
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/597: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania. Spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. Nitra zašle 
rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie  
SK: 231-PLO/O-R64/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚK : Marián Dokupil – DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom 
         D.EXPRES, a.s., Bratislava 
         M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica 
         Rozhlas a televízia Slovenska   
 
Uznesenie č. 11-09/13.518: 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. 231-PLO/O-
R64/2011 začatom dňa 07.03.2011, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie / 
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zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
M Technologies spol. s r.o. 
Nám. SNP 3 
974 01 Banská Bystrica 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
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. 

 
I.  udeľuje spoločnosti M Technologies spol. s r.o., Nám. SNP 3, 974 01 Banská Bystrica 

 
licenciu č. R/113 

 
na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
1. Názov programovej služby: RADIO WOW 
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: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 

 
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  Banská Bystrica zo dňa 
16.03.2011, vložka č. 17425/S, oddiel: Sro, zoznam výpisov č.: 1462/2011 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.03.2011, vložka č. 17425/S 
oddiel: Sro, zoznam výpisov č.: 1462/2011. 

 
III. 

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

02.05.2011 (č.d.p. 2740/2011): 
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Programy (100%): 

  Spravodajstvo:      2,7 %        
  Publicistika:                  

               Polit. publicistika      0 % 
               Ostatná publicistika      0 % 
     Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou:  
 Detské programy:      0 % 
 Náboženské programy:       0 %            
 Literárno-dramatické programy:   0 % 
 Zábavné programy:      0 % 
 Hudobné programy:     10,43 % 
     Ostatný program:      86,88 % 
 
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. 2,7 % 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD alebo DVD 
vo formáte mp3 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  

2.1. Frekvencia: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
 Lokalita:   Bánovce nad Bebravou - mesto 
 Frekvenčný list: Č.j.: 4561/10/2006 zo dňa 09.10.2006 

 
3.  Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      nie 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   nie  
Prepínač hudba/reč M/S     nie 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     nie 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Číslo programu PIN      nie 
Meno programového okruhu PS               WOW 90,4 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníkov konania:  

1. D.EXPRES, a.s. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2. Rozhlas a televízia Slovenska  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3. Marián Dokupil – Doko Media 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/598: 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 M Technologies spol. s r.o. spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie  
SK: 232-PLO/O-R65/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK : D.EXPRES,  a.s., Bratislava 
         Rozhlas a televízia Slovenska 
 
Uznesenie č. 11-09/14.519: 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. 232-PLO/O-
R65/2011 začatom dňa 07.03.2011, 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: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
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. 
 

I. prideľuje  
 

frekvenciu 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
 
Rozhlasu a televízii Slovenska, 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  proti 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania, 
D.EXPRES, a.s. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  proti 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/599: 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 Rozhlas 
a televízia Slovenska spolu s frekvenčným listom. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 397-PLO/O-6196/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5546/415-2010 zo dňa 18.11.2010 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo retransmisie: TKR/185 
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Uznesenie č. 11-09/15.520: 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.“) rozhodla, že správne konanie č. 397-PLO/O-6169/2010 vedené 
voči Okresnému stavebnému bytovému družstvu, Čadca podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/600: 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: 24.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-09/601: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č. 88-PLO/O-886/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Ing. Michal Jurkovič - Elektro     číslo registrácie: TKR/42 
 
Uznesenie č. 11-09/16.521: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v 
správnom konaní č. 88-PLO/O-886/2011 zo dňa 15.02.2011 vo veci možného porušenia ustanovenia § 
17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
Ing. Michal Jurkovič – Elektro 
Hviezdoslavova 12/12 
018 51 Nová Dubnica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  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  
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správne konanie č. 88-PLO/O-886/2011 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/602: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutie a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-09/603: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 20.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č. 91-PLO/O-889/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Norttel  s.r.o.        
   
Uznesenie č. 11-09/17.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákona č. „308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 91-PLO/O-889/2011 vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
Norttel s.r.o. 
Štúrova 415/35 
064 01 Stará Ľubovňa 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  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. 91-PLO/O-889/2011 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
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Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/604: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, Norttel s.r.o., Stará Ľubovňa. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-09/605: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 20.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č. 90-PLO/O-888/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Norttel  s.r.o.        
 
Uznesenie č. 11-09/18.523: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákona č. „308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 90-PLO/O-888/2011 vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
Norttel s.r.o. 
Štúrova 415/35 
064 01 Stará Ľubovňa 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  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. 90-PLO/O-888/2011 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-09/606: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, Norttel s.r.o., Stará Ľubovňa. 
T: 10.06.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-09/607: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 20.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Sťažnosť č. 2469/220-2011 zo dňa 19.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.       číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 11-09/19.524: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi 
retransmisie č. TKR/275, spoločnosti SWAN, a.s., vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 
písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/608: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť SWAN, a.s. o začatí správneho 
konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ju na vyjadrenie sa k predmetu správneho konania 
v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.  
T: 24.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-09/609: Kancelária Rady písomne vyzve spoločnosť SWAN, a.s. na zaslanie vzoru 
typovej zmluvy a zaslanie kópií zmlúv, ktoré má uzavreté s abonentmi, ktorým poskytuje službu 
retransmisie v bytovom dome na adrese T. Vansovej 2742/4, 911 08 Trenčín.  
T: 24.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-09/610: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1388/133-2011     
(na vysielanie programu Spider-man 3 z dňa 5.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 11-09/20.525: 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. 
1388/133-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
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MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/611: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1282/126-2011     
(na vysielanie programu z dňa 7.3.2011 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41  
 
Uznesenie č. 11-09/21.526: 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. 
1282/126-2011, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/612: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1058/114-2011, 1058/115-2011, 1443/142-2011 a 1443/143-2011   
(na vysielanie reklamy Clavin z dňa 27.2.2011)  
Vysielatelia:   Rádio VIVA a.s.      číslo licencie: R/70 
 TAM ART PRODUCTIONS s.r.o   číslo licencie: R/84 
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Uznesenie č. 11-09/22.527: 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. 1058/114-2011 a 1443/142-2011, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej 
programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio VIVA, a.s., Bratislava, držiteľa licencie č. R/70 
a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/613: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-09/22.528: 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. 1058/115-2011 a 1443/143-2011, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej 
programovej služby Jemné Melódie vysielateľa TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, 
držiteľa licencie č. R/84 a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/614: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 865/95-2011     
(na vysielanie filmu František je děvkař  z dňa 30.1.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-09/23.529: 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 
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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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 865/95-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi zdržal sa 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/615: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1326/130-2011     
(na vysielanie upútavky na film Bitkári z dňa 5. 3. 2011, program Bitkári z dňa 6. 3. 2011) Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 11-09/24.530: 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. 1326/130-2011, 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/616: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1220/124-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
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Uznesenie č. 11-09/25.531: 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. 1220/124-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/617: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1406/141-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 8.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-09/26.532: 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. 
1406/141-2011, smerujúcu voči príspevku Primátor na cestách odvysielanému v programe Televízne 
noviny dňa 08.03.2011 o cca 19:37 hod. v rámci 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/618: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 



 94 

K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 26/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 3. 2011, program O 5 minút 12) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 11-09/27.533: 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 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 13.03.2011 o cca 11:55 hod. 
odvysielal v rámci televíznej programovej služby Jednotka program O 5 minút 12, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/619: 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: 24.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 23/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8.3.2011) 
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy    číslo licencie: T/206 
 
Uznesenie č. 11-09/28.534: 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. 
23/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dňa 08.03.2011 vysielateľa KROM-SAT, s.r.o., Krompachy, s licenciou 
č. T/206 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/620: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.28/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:2.3., 9.3.2011) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.               číslo licencie: T/19  
 
Uznesenie č. 11-09/29.535: 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. 
28/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 02.03.2011 a 09.03.2011 vysielateľa SATRO s.r.o., Bratislava, s 
licenciou č. T/19 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/621: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 31/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 2., 25. 2., 6. 3. 2011) 
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-09/30.536: 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 tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej 
programovej služby JOJ z dní 23.02 a 25.02. 2011 v čase od 17:00 hod. do 19:00 hod. a  programu 
Kapor na torte zo dňa 6. 3. 2011 odvysielaného o cca 22:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/622: 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: 24.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.:  

• 12-PLO/O-127/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5282/395-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Ordinácia v ružovej záhrade 117. a 118. časť, sponzor. 
Odkaz: Herbacos Recordati./02.11.2010 

• 26-PLO/O-348/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5282/395-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Ordinácia v ružovej záhrade 118. časť, sponzor. Odkaz: 
Herbacos Recordati/02.11.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-09/31.537: 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 
správnych konaní č. 12-PLO/O-127/2011 a 26-PLO/O-348/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.  
 

p o r u š i l 
 

 I.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 02.11.2011 cca 20:13 hod. a o cca 21:04 hod. 
odvysielal bezprostredne pred a bezprostredne po programe Ordinácia v ružovej záhrade 117. časť a 
o cca 21:04 hod a 22:05 hod. odvysielal bezprostredne pred a bezprostredne po programe Ordinácia 
v ružovej záhrade 118. časť komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Herbacos 
Recordati s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím došlo 
k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 02.11.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. a 
21:00 hod. – 22:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 
minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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." 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/623: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.:  

• 93-PLO/O-891/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5636/420-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Pošta pre teba/sponz. odkaz:  Herbamedicus s.r.o./20.11.2010 
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• 94-PLO/O-892/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5636/420-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Pošta pre teba/sponz. odkaz: Union poisťovňa, 
a.s./20.11.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-09/32.538: 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. 93-PLO/O-891/2011 a č. 94-PLO/O-892/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona  

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 20.11.2010 odvysielal pred a po programe Pošta pre 
teba o cca 20:15 hod. a 21:17 hod. komunikáty označujúce za sponzorov programu spoločnosti 
Herbamedicus s.r.o. a Union poisťovňa, a.s., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z.z. bez ich oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od tohto programu, čím došlo 
k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od tohto programu tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušene 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/624: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č. 104-PLO/O-902/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5637/421-
2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorované komunikáty/deň: Kofola a.s., Orange Slovensko, a.s./20.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-09/33.539: 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. 104-PLO/O-902/2011 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

 I.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 20.10.2010 na programovej službe JOJ odvysielal pred programom Najlepšie Počasie o cca. 
20:12 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola a.s. a pred po a počas 
programu Quantum of Solace o cca 20:24, 20:51, 21:23, 21:51, 22:23, 22:40, 22:41 hod. odvysielal 
komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré naplnili 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná 
s inými zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
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že na televíznej programovej službe JOJ dňa 20.10.2010 v čase medzi 20:00 a 21:00 hod., medzi 21:00 
hod. a 22:00 hod a medzi 22:00 a 23:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu 
ako povolených 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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." 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/625: 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: 10.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č. 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-09/34.540: 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.“) rozhodla, že správne konanie č. 307-PLO/O-4353/2009 vedené 
voči MAC TV s.r.o., podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(Správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 
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pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-09/626: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č. 125-PLO/O-1237/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.(sťažnosti č. 
5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 
6056/452-2010, 6073/453-2010) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS – MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA/13.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada bod programu odročuje. 
 
Úloha č. 11-09/627: Kancelária Rady pripraví materiál na zasadnutie Rady.  Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č. 128-PLO/O-1240/2011 zo dňa 01.03.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 
6056/452-2010, 6073/453-2010) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS – MARTINKA – KLEOPATRA Z TURCA/13.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada bod programu odročuje. 
 
Úloha č. 11-09/628: Kancelária Rady pripraví materiál na zasadnutie Rady.   Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 261-PLO/D-2135/2011 zo dňa 08.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 38/ 
SK č.: 287-PLO/D-2454/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/235     
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ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.      číslo licencie: T/235 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 39/ 
SK č.: 288-PLO/D-2495/2011 zo dňa 19.04.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/104 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.        číslo licencie: R/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 40/ 
SK č.: 56-PLO/D-422/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/185 
ÚK:  Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo registrácie: TKR/185 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 41/ 
SK č.: 79-PLO/D-520/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
ÚK:  Trnavatel, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/161 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 42/ 
SK č.: 80-PLO/D-519/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254 
ÚK:  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 43/ 
SK č.: 262-PLO/D-2317/2011 zo dňa 12.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/191 
ÚK:  Káblová televízia – Bánov s.r.o.      číslo registrácie: TKR/191 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 44/ 
SK č.: 284-PLO/D-2335/2011 zo dňa 13.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/175 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Sobrance    číslo registrácie: TKR/175 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 45/ 
SK č.: 280-PLO/D-2454/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/117 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/117 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 46/ 
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SK č.: 265-PLO/D-2357/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci žiadosti o odňatie registrácie retransmisie č. TKR/295 
ÚK: Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava   číslo registrácie: TKR/295 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
47/ Rôzne 
 
 
 
V Bratislave dňa 10.05.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                                
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
 


