
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  11.01.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 384-PLO/D-5959/2010 zo dňa 13.12.2010
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: REMONT plus, s.r.o. čísla registrácie: TKR/259

3/ SK: 326-PLO/D-5302/2010 zo dňa 05.11.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/224
ÚK: MV Média, s.r.o. číslo licencie: T/224

4/ SK: 383-PLO/D-5960/2010 zo dňa 13.12.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/109
ÚK: DRV s.r.o. číslo licencie: R/109

5/ SK: 365-PLO/D-5894/2010 zo dňa 09.12.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie R/107
ÚK: L-MEDIA s.r.o. číslo licencie: R/107

6/ SK: 309-PLO/D-5105/2010 zo dňa 25.10.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.

7/ SK č.: 347-PLO/D-5563/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/108
ÚK: WINTER média, a.s.                           číslo licencie: R/108

8/ SK č.: 300-PLO/O-4322/2009 zo dňa 20.10.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

9/ SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Media Vision s.r.o (Praha, ČR)
ÚP: 10:20 hod.

10/ Sťažnosť č. 5128/390-2010 zo dňa 26.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti :
Asnet, s.r.o. číslo registrácie: TKR/265
Obec Nižná číslo registrácie: TKR/287
OTF – VVZ, s.r.o.



11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: BP Media, s.r.o. číslo licencie: R/102

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5282/395-2010
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade, 117. časť a 118. časť, sponzorský odkaz Šumivý
Acylpyrin z dňa 2.11.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5100/389-2010
(na vysielanie filmu Začarovaní z dňa 16. 10. 2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5233/392-2010
(na vysielanie programu Týždenník z dní 22. 9. – 29. 9. 2010)
Vysielateľ:  SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. číslo licencie: T/126

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5233/394-2010
(na vysielanie programu Týždenník z dní 13. 10. – 20. 10. 2010)
Vysielateľ:  SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. číslo licencie: T/126

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5506/410-2010
(na vysielanie programu Púchovský magazín z dňa 12. 11. 2010)
Vysielateľ:  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. číslo licencie: T/233

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5378/404-2010
(na vysielanie programu Nesmrteľní – Náramok z dňa 8.11.2010 )
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.16/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 17.10.2010  )
Vysielateľ: Marek Petráš  číslo licencie: R/93

19/ SK č.: 294-PLO/O-4698/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa č. 55/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)   zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo RTV KREA/28.04.2010, 24.05.2010, 14.06.2010)
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o. číslo licencie: T/191

20/ SK č.: 295-PLO/O-4699/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa č. 56/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)   zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo RTV KREA /28.06.2010, 29.06.2010)
ÚK: TV AGENCY, s.r.o. číslo licencie: T/212

21/ SK č.: 305-PLO/O-4923/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 65/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)  a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)



(monitorovaný program/deň: Lampa/29.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219
ÚP: 10:00 hod.

22/ SK č.: 342-PLO/O-5421/2010 zo dňa 09.11.2010
Doplnenie: Správa č. 77/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č.
308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: INFOKANÁL TV/20.09.2010)
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o. číslo licencie: T/136

23/ SK č.: 332-PgO/O-3971/2007 zo dňa 11.09.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007  smerujúcej voči televízii JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom
a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Výpalné metódy vymáhač. firmy/26.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

24/ SK č.: 129-PgO/O-1732/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej voči Slovenskej televízii,
vysielateľovi na základe zákona
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: OTO 2008/11.03.2009
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

25/ SK č.: 176-PgO/O-2163/2009 zo dňa 19.05.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009, 1157/58-2009 smerujúcich voči
vysielaniu televízie Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom
a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/príspevok/deň: Dnes/informácie o pripravovanom programe
Paľba/23.03.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

26/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. MAC TV s.r.o.
10:20 hod. Media Vision s.r.o (Praha, ČR)

Prof. Miloš Mistrík
     predseda Rady

      pre vysielanie a retransmisiu


