Zápisnica č. 21/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 07.12.2010
o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.
Program bol schválený.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK: 321-PLO/O-R08/2010 zo dňa 01.10.2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ČH HORNETS s.r.o.
3/ SK: 310-PLO/D-5123/2010 zo dňa 26.10.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom
imaní spoločníka držiteľa licencie č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.
číslo licencie: R/88
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha
Prvé finančné družstvo, Piešťany
4/ SK: 348-PLO/D-5585/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/33
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

číslo licencie: T/33

5/ SK: 349-PLO/D-5590/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
6/ SK: 350-PLO/D-5587/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
7/ SK: 351-PLO/D-5589/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
8/ SK: 352-PLO/D-5588/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
9/ SK: 353-PLO/D-5586/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
10/ SK: 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
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ÚK: DSI DATA s.r.o.

číslo registrácie: TKR/282

11/ Sťažnosť č. 5537/414-2010 zo dňa 16.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti spoločnosti: Obecné siete, s.r.o.
12/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.

číslo licencie: R/95

13/Informácia o zániku licencie na televízne vysielanie č. T/100 zo zákona
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.
14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4997/375–2010
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Za mrežami ... z dňa 2.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5165/391-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok Zaútočila na učiteľku z dňa 27. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5059/381-2010
(na vysielanie programu Spravodajstvo/Z pracovne primátora z dňa 19.10.2010)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
číslo licencie: T/133
17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. sťažnosti č. 4994/372-2010, 4995/373-2010, 4996/374-2010, 4998/376-2010, 5016/3772010, 5098/385-2010
(na vysielanie programu Talentmania z dňa 16. 10. 2010 a 17. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5360/405-2010
(na vysielanie programu Infoexpres plus z dňa 5.11.2010)
Vysielateľ: D.EXPES, a. s.

číslo licencie: R/66

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 76/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 21.9.2010)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.
číslo licencie: T/187
20/ Kontrolný monitoring
Správa č.85/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:20.10.2010 )
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.
číslo licencie: T/168
21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 23.9.2010)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.
číslo licencie: T/207
22/ SK č.: 291-PLO/O-4695/2010 zo dňa 28.09.2010
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Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č.
4019/313-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex/02.08.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
23/ SK č.: 304-PLO/O-4922/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 64/10/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: Lampa/05.08.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219
24/ SK č.: 290-PLO/O-4694/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3786/305-2010
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/08.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219
25/ SK č.: 303-PLO/O-4921/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 4272/329-2010
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program - príspevok/deň: Krimi noviny - Spomienky na väzňa Ďuračku za
mrežami/28.08.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
26/ SK č.: 289-PLO/O-4693/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č.
3862/307-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Vaše letné rádio/16.07.2010)
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
27/ SK č.: 297-PLO/O-4701/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č.
4081/317-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Téma/09.07.2010, 11.07.2010 a 12.07.2010)
ÚK: MANIN PB, s.r.o.
číslo licencie: T/165
28/ SK č.: 296-PLO/O-4700/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa č. 63/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín/22.06.2010)
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o.
číslo licencie: T/233
29/ Rôzne
*******************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1228 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu
konania zasadnutia sú splnené.
Uznesenie č. 10-21/1.917: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.
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Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
SK: 321-PLO/O-R08/2010 zo dňa 01.10.2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ČH HORNETS s.r.o.

Uznesenie č. 10-21/2.918: 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. 321-PLO/O-R08/2010 začatom dňa 01.10.2010, podľa § 47 zákona č.
308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne
vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi
konania:
Slovenský rozhlas
Mýtna 1
817 55 Bratislava
ČH HORNETS s.r.o.
Platanova 5
040 01 Košice
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 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
Slovenskému rozhlasu, 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.
Uznesenie bolo prijaté.
II. zamieta
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníka konania,
spoločnosti ČH HORNETS s.r.o.
Uznesenie bolo prijaté.
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Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1229: 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 ČH HORNETS s.r.o. a Slovenskému
rozhlasu spolu s frekvenčným listom.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 3/
SK: 310-PLO/D-5123/2010 zo dňa 26.10.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom
imaní spoločníka držiteľa licencie č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: R/88
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha
Prvé finančné družstvo, Piešťany
Uznesenie č. 10-21/3.919: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 310-PLO/D-5123/2010 zo dňa 26.10.2010
s účastníkmi konania:
GES Slovakia, s.r.o.
Jelšová 11
831 01 Bratislava
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o.
Dlouhá 39/727
110 00 Praha 1
Česká republika
Prvé finančné družstvo
Teplická 89
921 70 Piešťany
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka
držiteľa licencie č. R/88 na rozhlasové terestriálne vysielanie, spoločnosti GES Slovakia, s.r.o.,
Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
- NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha, Česká republika
na nadobúdateľa: Prvé finančné družstvo, Teplická 89, 921 70 Piešťany, IČO: 36 239 917.
Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-21/1230: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 310-PLO/D-5123/2010
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 4/
SK: 348-PLO/D-5585/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/33
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

číslo licencie: T/33

Uznesenie č. 10-21/4.920: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 348PLO/D-5585/2010 zo dňa 19.11.2010, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/33 na televízne
vysielanie doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Námestie oslobodenia 11
905 01 Senica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
rozhodnutie o udelení licencie č. T/33 zo dňa 12.04.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien
nasledovne:
Čl. I., bod 4, písm. b) sa ku dňu 01.01.2011 mení a znie:
„30. kanál Myjava (pridelený do 31.12.2011)“
Čl. III. Bod 1 a 2 sa menia a znejú:
„a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %
Programy –min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%):
Spravodajstvo – 8,19 %
Publicistika:
1. polit. publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 81,97 %
Dokumentárne programy – 9,84 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom
záujme:21,18“

6

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1231: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 348-PLO/D-5585/2010 zo dňa
19.11.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Videoštúdio RIS, spol. s r.o.)
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 5/
SK: 349-PLO/D-5590/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Uznesenie č. 10-21/5.921: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 349PLO/D-5590/2010 začatom dňa 19.11.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Nám. Oslobodenia 11
905 01 Senica
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
licenciu č. TD/37
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV
2. Názov programovej služby: TVST
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 5590/2010 zo dňa 19.11.2010 )
a) Programová služba (100%):Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %
Programy –min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%):
Spravodajstvo – 8,19 %
Publicistika:
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3. polit. publicistika – 0 %
4. ostatná publicistika – 81,97 %
Dokumentárne programy – 9,84 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 21,18%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel:
Sro, zo dňa 15.11.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2010
III.
Doložka iného verejného prenosu:
spôsob verejného prenosu:
Analógové vysielanie v KDS Stará Turá
DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV,
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1232: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 349-PLO/D5590/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., spolu s výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 6/
SK: 350-PLO/D-5587/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
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ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Uznesenie č. 10-21/6.922: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 350PLO/D-5587/2010 začatom dňa 19.11.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Nám. Oslobodenia 11
905 01 Senica
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
licenciu č. TD/38
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
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I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV
2. Názov programovej služby: TV SEN
3. Jazyk vysielania: slovenský
4.. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 5698/2010 zo dňa 25.11.2010 )

a) Programová služba (100%):Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %
Programy –min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%):
Spravodajstvo – 8,19 %
Publicistika:
2. polit. publicistika – 0 %
3. ostatná publicistika – 81,97 %
Dokumentárne programy – 9,84 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
6. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom
záujme:21,18%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel:
Sro, zo dňa 15.11.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2010
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III.
Doložka iného verejného prenosu:
spôsob verejného prenosu:
Analógové terestriálne vysielanie na kanáli K48 - v zmysle platnej licencie na analógové vysielanie č.
T/33
Analógové vysielanie v KDS Senica
DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV,
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1233: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 350-PLO/D5587/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., spolu s výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 7/
SK: 351-PLO/D-5589/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Uznesenie č. 10-21/7.923: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 351PLO/D-5589/2010 začatom dňa 19.11.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Nám. Oslobodenia 11
905 01 Senica
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
licenciu č. TD/39
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
2. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV
2. Názov programovej služby: TVS
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
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5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
Radou (podľa podania účastníka konania č. 5698/2010 zo dňa 25.11.2010 )
a) Programová služba (100%):Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %
Programy –min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%):
Spravodajstvo – 8,19 %
Publicistika:
5. polit. publicistika – 0 %
6. ostatná publicistika – 81,97 %
Dokumentárne programy – 9,84 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 21,18%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel:
Sro, zo dňa 15.11.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2010
III.
Doložka iného verejného prenosu:
spôsob verejného prenosu:
Analógové terestriálne vysielanie na kanáli K32 – v zmysle platnej licencie na analógové televízne
vysielanie č. T/33
Analógové vysielanie v KDS Skalica
DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV,
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Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1234: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 351-PLO/D5589/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., spolu s výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 07.01.2010
Z: PLO
K bodu 8/
SK: 352-PLO/D-5588/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Uznesenie č. 10-21/8.924: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 352PLO/D-5588/2010 začatom dňa 19.11.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Nám. Oslobodenia 11
905 01 Senica
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
licenciu č. TD/40
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV
2. Názov programovej služby: TVM
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 5698/2010 zo dňa 25.11.2010 )
a) Programová služba (100%):Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %
Programy –min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%):
Spravodajstvo – 8,19 %
Publicistika:
7. polit. publicistika – 0 %
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8. ostatná publicistika – 81,97 %
Dokumentárne programy – 9,84 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 21,18%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa
II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel:
Sro, zo dňa 15.11.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2010
III.
Doložka iného verejného prenosu:
spôsob verejného prenosu:
Analógové terestriálne vysielanie na kanáli K30 – v zmysle platnej licencie na analógové televízne
vysielanie č. T/33
Analógové vysielanie v KDS Myjava
DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV,
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1235: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 352-PLO/D5588/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., spolu s výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 9/
SK: 353-PLO/D-5586/2010 zo dňa 19.11.2010
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vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Uznesenie č. 10-21/9.925: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 353PLO/D-5586/2010 začatom dňa 19.11.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z.
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
Nám. Oslobodenia 11
905 01 Senica
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
licenciu č. TD/41
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV
2. Názov programovej služby: TVB
3. Jazyk vysielania: slovenský
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 5698/2010 zo dňa 25.11.2010 )
a) Programová služba (100%):Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %
Programy –min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%):
Spravodajstvo – 8,19 %
Publicistika:
2. polit. publicistika – 0 %
3. ostatná publicistika – 81,97 %
Dokumentárne programy – 9,84 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“
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6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 21.18%
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0%
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa
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II.
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel:
Sro, zo dňa 15.11.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 1145/T, oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2010
III.
Doložka iného verejného prenosu:
spôsob verejného prenosu:
Analógové vysielanie v KDS Brezová pod Bradlom
DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV,
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1236: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 353-PLO/D5586/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., spolu s výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 10/
SK: 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: DSI DATA s.r.o.
číslo registrácie: TKR/282
Uznesenie č. 10-21/10.926: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010 prevádzkovateľ retransmisie č.
TKR/282 spoločnosť DSI DATA s.r.o., Námestovo,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 21.06.2010 poskytoval retransmisiu
programových služieb Magyar TV2, ČT1, ČT2, ČT24, Magyar TV1, Hir TV, Eurosport, Eurosport
HD, HBO, HBO2, HBO Comedy, Discovery Investigation, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre bez súhlasu
ich pôvodných vysielateľov,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.".
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Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1237: Kancelária Rady podľa § 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: 07.01.2011
Z: PLO
Uznesenie č. 10-21/10.927: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že
správne konanie č. 300-PLO/O-4918/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/282
DSI DATA s.r.o., Námestovo, v časti týkajúcej sa možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb Duna TV, RTL,
PRO7, SAT1, N24, 9LIVE, RTL2, SUPER RTL, VOX, Kabel1, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi len so
súhlasom ich pôvodných vysielateľov podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov,
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1238: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi
konania.
T: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 11/
Sťažnosť č. 5537/414-2010 zo dňa 16.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti spoločnosti: Obecné siete, s.r.o.
Uznesenie č. 10-21/11.928: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.“) začína správne konanie voči spoločnosti Obecné siete, s.r.o., Nitra vo veci možného
porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním
retransmisie bez jej registrácie.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1239: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť Obecné siete, s.r.o. o začatí
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
T: 21.12.2010
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1240: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči
spoločnosť Obecné siete, s.r.o., Nitra.
T: 17.12.2010
Z: PLO
K bodu 12/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.

číslo licencie: R/95
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Uznesenie č. 10-21/12.929: 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 s licenciou č. R/95, spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca vo
veci:
1. možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu,
že frekvencia 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou nie je vysielateľom využívaná na účely, na
ktoré mu bola pridelená,
Uznesenie bolo prijaté.
2. možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1241: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
T: 21.12.2010
Z: PLO
K bodu 13/
Informácia o zániku licencie na televízne vysielanie č. T/100 zo zákona
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie
na televízne vysielanie č. T/100 držiteľa licencie Dúbravská televízia , spol. s r.o., ku dňu 22.09.2010
podľa ustanovenia § 53 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., licencia zanikla uplynutím času, na ktorý
bola udelená.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1242: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady
písomne oznámi spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o. zánik licencie v zmysle zákona č.
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
T: 17.12.2010
Z: PLO
K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4997/375–2010
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Za mrežami ... z dňa 2.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 10-21/14.930: 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.
4997/375-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV
s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1243: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
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K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5165/391-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok Zaútočila na učiteľku z dňa 27. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 10-21/15.931: 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. 5165/391-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia §
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1244: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5059/381-2010
(na vysielanie programu Spravodajstvo/Z pracovne primátora z dňa 19.10.2010)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
číslo licencie: T/133
Uznesenie č. 10-21/16.932: 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 Televízia Trenčianske Teplica, s.r.o., držiteľovi licencie č. T/133 vo veci možného
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 19.10.2010 v čase
medzi 16:30 hod. až 19.00 hod. odvysielal v programe Spravodajstvo príspevok pod názvom
Z pracovne primátora informujúci o rekonštrukcii námestia v Trenčianskych Tepliciach, v ktorom
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1245: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1246: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
K bodu 17/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. sťažnosti č. 4994/372-2010, 4995/373-2010, 4996/374-2010, 4998/376-2010, 5016/3772010, 5098/385-2010
(na vysielanie programu Talentmania z dňa 16. 10. 2010 a 17. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 10-21/17.933: 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
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a ods. 4
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16.10.2010 odvysielal na programovej službe TV
MARKÍZA o cca 20:00 hod. a 17.10. 2010 o cca 09:50 hod program Talentmania, ktorý by mohol
ohroziť morálny vývin maloletých a klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu
maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania a
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1247: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1248: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania.
T: 17.12.2010
Z: PgO
K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5360/405-2010
(na vysielanie programu Infoexpres plus z dňa 5.11.2010)
Vysielateľ: D.EXPES, a. s.

číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 10-21/18.934: 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.
5360/405-2010, smerujúcu voči vysielaniu D.EXPRES, a.s., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia §
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1249: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
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K bodu 19/
Kontrolný monitoring
Správa č. 76/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 21.9.2010)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.
číslo licencie: T/187
Uznesenie č. 10-21/19.935: 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. 76/10/TV
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní zo dňa 21.09.2010 vysielateľa e-Net, s.r.o., s licenciou č. T/187 nebolo zistené porušenie
právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1250: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 17.12.2010

Z: PgO

K bodu 20/
Kontrolný monitoring
Správa č.85/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:20.10.2010 )
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.
číslo licencie: T/168
Uznesenie č. 10-21/20.936: 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 Gúta TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.
v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby Gúta TV zo
dňa 20.10.2010 od 17:00 hod do 21:00 hod. na vyžiadanie Rady.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1251: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
K bodu 21/
Kontrolný monitoring
Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 23.9.2010)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.
číslo licencie: T/207
Uznesenie č. 10-21/21.937: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči
vysielateľovi TV LUX s.r.o., vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že dňa 23.09.2010 o cca 17:30 odvysielal sponzorský odkaz Poisťovne.sk ktorý
mohol naplniť definíciu reklamy. Uvedený sponzorský odkaz bol odvysielaný bez toho, aby bol
rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný
s inými zložkami programovej služby.
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Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1252: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
K bodu 22/
SK č.: 291-PLO/O-4695/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č.
4019/313-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex/02.08.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 10-21/22.938: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“)
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 291PLO/O-4695/2010 spoločnosť, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
p o r u š i l
I.

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,

že dňa 02.08.2010 o cca 17:20 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV Markíza
program Reflex, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá,
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm.
d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.500,00 €, slovom tritisícpäťsto eur.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548.
Uznesenie bolo prijaté.
II.

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,

že dňa 02.08.2010 o cca 17:20 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV Markíza
program Reflex, označením ktorého ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov došlo
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,
Uznesenie bolo prijaté.
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za čo mu ukladá,
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm.
c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2.000,00 €, slovom dvetisíc eur,
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1253: 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: 07.01.2011
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1254: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
K bodu 23/
SK č.: 304-PLO/O-4922/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 64/10/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: Lampa/05.08.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219
Uznesenie č. 10-21/23.939: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že
účastník správneho konania č. 304-PLO/O-4922/2010 MAC TV s.r.o.,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 05.08.2010 o cca 22.14 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS
politickopublicistický program Lampa, ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou Tatry Mountain Resorts,
a.s.
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1255: 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: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 24/
SK č.: 290-PLO/O-4694/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3786/305-2010
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/08.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219
Uznesenie č. 10-21/24.940: 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. 290-PLO/O-4694/2010 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,

že dňa 08.07.2010 a cca 21:42 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS
politickopublicistický program Lampa, ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou Tatry Mountain Resorts,
a.s.
Uznesenie bolo prijaté.
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1256: 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: 07.01.2011
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1257: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
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K bodu 25/
SK č.: 303-PLO/O-4921/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 4272/329-2010
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program - príspevok/deň: Krimi noviny - Spomienky na väzňa Ďuračku za
mrežami/28.08.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 10-21/25.941: 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. 303-PLO/O-4921/2010 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 28.08.2010 a cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ, v programe Krimi
noviny príspevok s názvom Spomienky na väzňa Ďuračku za mrežami, v ktorom došlo
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1258: 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: 07.01.2011
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1259: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
K bodu 26/
SK č.: 289-PLO/O-4693/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č.
3862/307-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Vaše letné rádio/16.07.2010)
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
Uznesenie č. 10-21/26.942: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne
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konanie č. 289-PLO/O-4693/2010 vedené voči spoločnosti D.EXPRES, a.s. podľa § 30 ods. 1 písm. h)
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1260: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania
T: 21.12.2010
Z: PLO
Úloha č. 10-21/1261: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010
Z: PgO
K bodu 27/
SK č.: 297-PLO/O-4701/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č.
4081/317-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Téma/09.07.2010, 11.07.2010 a 12.07.2010)
ÚK: MANIN PB, s.r.o.
číslo licencie: T/165
Uznesenie č. 10-21/27.943: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č.
297-PLO/O-4701/2010 vedené voči spoločnosti MANIN PB, s.r.o., v časti týkajúcej sa možného
porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. trvalého neoznačenia programovej služby
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a v časti týkajúcej sa § 16 ods. 3 písm. l) zákona č.
308/2000 Z.z. neposkytnutia súvislého záznamu na vyžiadanie Rady zo dňa 09.07.2010 podľa § 30
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
z a s t a v u j e,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1262: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania
T: 21.12.2010
Z: PLO
Uznesenie č. 10-21/27.944: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že
účastník správneho konania č. 297-PLO/O-4701/2010 spoločnosť MANIN PB, s .r. o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
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že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Téma programovej služby iTV
z dní 11.07.2010 a 12.07.2010 na vyžiadanie Rady,
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.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1263: 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: 07.01.2011
Z: PLO
K bodu 28/
SK č.: 296-PLO/O-4700/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa č. 63/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín/22.06.2010)
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o.
číslo licencie: T/233
Uznesenie č. 10-21/28.945: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 296-PLO/O-4700/2010 spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.,
držiteľ licencie č. T/233
porušil
porušil povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 22.06.2010 odvysielal o cca 18:00 hod. publicistický program Púchovský magazín v rozpore
s určeným podielom programových typov, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade
s udelenou licenciou,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na
porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie
sa sankcia uložila."
Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-21/1264: 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: 07.01.2011
Z: PLO
29/ Rôzne
1/ SK č.: 228-PLO/O-3639/2010 zo dňa 06.07.2010
Znenie rozhodnutia č. RL/53/2010 z 09.11.2010
(vo veci porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.04.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219
Rada berie na vedomie znenie rozhodnutia č. RL/53/2010 z 09.11.2010.
Uznesenie bolo prijaté.
2/ Priebežné výsledky monitorovania počas kampane, moratória a volieb do orgánov
samosprávy obcí
Uznesenie č. 10-21/29.946: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm.
c) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 22.11.2010 o cca 07:47 hod. odvysielal v rámci
programovej služby TV MARKÍZA, v programe Teleráno krátku správu obsahujúcu čiastočné
výsledky prieskumu verejnej mienky v súvislosti s komunálnymi voľbami v Bratislave a v Košiciach.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1265: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
Uznesenie č. 10-21/29.947: 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. b) zákona č. 308/2000
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 24.11.2010 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby
JOJ, v programe Noviny krátku správu informujúcu o stiahnutí A. Belousovovej z kandidátky SNS,
v rámci ktorej bol sprostredkovaný jej kritický postoj k J. Slotovi, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
objektívnosti a nestrannosti.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1266: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
Uznesenie č. 10-21/29.948: 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
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voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa:
- 16.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa
diskusiu s dvomi kandidátmi na primátora mesta Trnava zo štyroch kandidujúcich,
- 22.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa
diskusiu s dvomi kandidátmi na primátora mesta Košice zo šiestich kandidujúcich,
- 23.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa
diskusiu s tromi kandidátmi na primátora mesta Bratislava z piatich kandidujúcich,
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.
Uuznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1267: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 21.12.2010
Z: PLO
3/ Plán zasadnutí Rady na I. polrok 2011
Rada schvaľuje plán zasadnutí Rady na I. polrok 2011.
Uznesenie bolo prijaté.
4/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac 11/2010
Uznesenie č. 10-21/29.949: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci november 2010 a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac november 2010 v plnej výške všetkým členom Rady.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 10-21/1268: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného
uznesenia.
T: 09.01.2011
Z: OE
5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.novembra 2010
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.11.2010.

V Bratislave dňa 07.12.2010
Prof. Miloš Mistrík
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: Ing. Peter Abrahám
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