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Zápisnica č. 15/2011
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 13.09.2011

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Prof. Peter Škultéty

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

Hlasovanie o návrhu programu:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 269-PLO/O-2400/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: BYTREAL Tlmače s.r.o.

3/ SK č.: 268-PLO/O-2399/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Juraj Lauko, Levice

4/ SK č.: 266-PLO/O-2397/2011 zo dňa 12.04.2011
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: NITRANET, s.r.o. číslo registrácie: TKR/178

5/ SK č.: 349-PLO/O-3240/2011 zo dňa 24.05.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a  § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č.
308/2000 Z.z.)
ÚK:  Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70
ÚP: 10.20 hod

6/ Sťažnosť č. 4613/346-2011 zo dňa 25.07.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SWAN, a.s. číslo registrácie:  TKR/275

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : RM PROGRES  s.r.o. číslo licencie:  R/80

8/ SK č.: 358-PLO/D-3436/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
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ÚK: GAAD REAL, s.r.o.

9/ SK č.: 374-PLO/D-3965/2011 zo dňa 24.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (monotypová programová služba)
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.

10/ SK č.: 375-PLO/D-3966/2011 zo dňa 24.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.

11/ SK č.: 380-PLO/D-4078/2011 zo dňa 29.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: seven media s.r.o.

12/ SK č.: 399-PLO/D-4227/2011 zo dňa 08.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.

13/ SK č.: 401-PLO/D-4299/2011 zo dňa 11.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4142/315-2011.
(na vysielanie programu Správy z dňa 1.7.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4160/318-2011
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 3.7.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3903/281-2011
(na vysielanie programu Správne strelené baby z dňa 14.5.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3904/282-2011
(na vysielanie programu Austin Powers v Zlatom úde z dňa 14.5.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4169/322-2011
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 20., 21. a 24.6.2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4166/321-2011
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 27.6.2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

20/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3981/286-2011, 4317/328-2011, 4249/333-2011
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 23.6.2011)
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Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3960/285-2011
(na vysielanie programu  O 5 minút 12 z dňa 19. 6. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4006/289-2011
(na vysielanie programu Griffinovci z dní 19.6.2011, 20.6.2011, 21.6.2011, 23.6.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/219

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3902/280-2011
(na vysielanie programu (dve časti) Dva a pol chlapa z dňa 14. 5. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3869/276-2011
(na vysielanie programu  Správy z dňa 16.6.2011)
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s.  číslo licencie: R/70

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4037/291-2011
(na vysielanie programu  Reportéri z dňa 30.5.2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 47/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:3.7.2011 )
Vysielateľ: TERMOSAT, spol.s r.o., Rožňava číslo licencie: TD/21

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10.7.2011)
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o., Svidník číslo licencie: T/175

28/ SK č. 417-PLO/O-5379/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4347/202-
2009)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku/22.10.2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

29/ SK č. 346-PLO/O-3237/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1327/131-
2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované vysielanie/deň: upútavky na program Áno, šéfe!, Šéfka odvysielané počas programu
Hitman/05.03.2011 a ČREPINY*/10.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

30/ SK č. 363-PLO/O-3476/2011 zo dňa 07.06.2011
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Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  (sťažnosť č.1671/177-
2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kapor na torte/19.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 379-PLO/O-4021/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa č. 35/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Záznam vysielania z dňa: 28.02.2011
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o. číslo licencie: T/190

32/ SK č.: 378-PLO/O-4020/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa č. 27/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000
Z.z.)
Záznam vysielania z dňa: 09.03.2011
ÚK: TV ORAVIA s.r.o. číslo licencie: TD/12

NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 329-PLO/D-2475/2011 zo dňa 19.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/210
ÚK: KRS, s.r.o. číslo registrácie: TKR/210

34/ SK č.: 308-PLO/D-2875/2011 zo dňa 06.05.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/220
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová číslo registrácie: TKR/220

35/ SK č.: 412-PLO/D-4922/2011 zo dňa 15.08.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/185
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca číslo registrácie: TKR/185

36/ SK č.: 415-PLO/D-4997/2011 zo dňa 22.08.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s.r.o. číslo licencie: T/207

37/ SK č.: 402-PLO/D-4320/2011 zo dňa 12.07.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie:R/7

38/ SK č.: 800-PLO/D-3436/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/193
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o. číslo licencie: T/193

39/ SK č.: 373-PLO/D-3841/2011 zo dňa 20.06.2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS
ÚK: Dávid Kondicz – KONFER networks

40/Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – MAC TV s.r.o.
10:20 hod. – Rádio VIVA, a.s.
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*************************

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1052 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia
sú splnené.

Hlasovanie o návrhu programu:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený.

Uznesenie č. 11-15/1.928: Rada schvaľuje návrh programu.

K bodu 2/
SK č.: 269-PLO/O-2400/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: BYTREAL Tlmače s.r.o.

Uznesenie č. 11-15/2.929: 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. 269-PLO/O-2400/2011 vo veci možného
porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania:

BYTREAL Tlmače, s.r.o.
Kotlárska 2
935 21 Tlmače

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zastavuje

správne konanie č. 269-PLO/O-2400/2011 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet
správneho orgánu.

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

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

Úloha č. 11-15/1053:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, BYTREAL
Tlmače, s.r.o.
T: 13.10.2011 Z: PLO

Úloha č. 11-15/1054:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.
T: 23.09.2011 Z: PLO

K bodu 3/
SK č.: 268-PLO/O-2399/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Juraj Lauko, Levice

Uznesenie č. 11-15/3.930: 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. 268-PLO/O-2399/2011 vo veci možného
porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania:

Juraj Lauko
Severná 3084/16
934 01 Levice

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

za s t a v uj e
správne konanie č. 268-PLO/O-2399/2011 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet
správneho orgánu.

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 11-15/1055: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi
konania, Juraj Lauko, Levice.
T: 13.10.2011 Z: PLO

Úloha č. 11-15/1056: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.
T: 23.09.2011 Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 266-PLO/O-2397/2011 zo dňa 12.04.2011
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: NITRANET, s.r.o. číslo registrácie: TKR/178

Uznesenie č. 11-15/4.931: 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. 266-PLO/O-2397/2011, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/178 spoločnosť
NITRANET, s.r.o., Nitra

p o r u š i l

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

tým,

že poskytoval retransmisiu programových služieb MINIMAX,  NOVA  Sport,  Music  Box,  TV
Nitrička, Fashion TV, NOVA, PRIMA Cool, Óčko, Nova Cinema, PRIMA, FILM+ CZ,
MUSIQ1 bez súhlasu pôvodných vysielateľov,

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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.".

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

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

Úloha č. 11-15/1057: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti NITRANET, s.r.o., Nitra.
T: 13.10.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 11-15/4.932: 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 prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/178 spoločnosti NITRANET, s.r.o., Nitra vo veci
možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že
prevádzkuje retransmisiu v rozpore s registráciou retransmisie.

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

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

Úloha č. 11-15/1058: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí
správneho konania vo veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí
nevyhnutné podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 27.09.2011 Z: PLO

K bodu 5/
SK č.: 349-PLO/O-3240/2011 zo dňa 24.05.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č.
308/2000 Z.z.)
ÚK:  Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70
ÚP: 10.20 hod

Uznesenie č. 11-15/5.933:
Návrh uznesenia: Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rokovanie o tomto bode na ďalšie
zasadnutie Rady.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-15/1059: Kancelária Rady požiada TÚ SR o vykonanie merania na predmetných
frekvenciách a pripraví materiál na ďalšie rokovanie Rady.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 6/
Sťažnosť č. 4613/346-2011 zo dňa 25.07.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SWAN, a.s. číslo registrácie:  TKR/275

Uznesenie č. 11-15/6.934: 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 prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/275, SWAN,
a.s., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
z dôvodu možného poskytovania retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných
vysielateľov.

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

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

Úloha č. 11-15/1060: 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: 27.09.2011           Z: PLO

Úloha č. 11-15/1061:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 23.09.2011           Z: PLO

K bodu 7/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : RM PROGRES  s.r.o. číslo licencie:  R/80

Uznesenie č. 11-15/7.935: Rada 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 držiteľovi licencie č. R/80, spoločnosti RM
PROGRES s.r.o., Žilina vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty podľa ustanovenia § 54 ods. 1
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. – uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa
s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 %
celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania
platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1062
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
T: 27.09.2011 Z: PLO

K bodu 8/
SK č.: 358-PLO/D-3436/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GAAD REAL, s.r.o.

Uznesenie č. 11-15/8.936: 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. 358-
PLO/D-3436/2011  zo dňa 08.06.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

GAAD REAL, s.r.o.

Námestie Legionárov 5

080 01 Prešov

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ud eľuj e

spoločnosti GAAD REAL, s.r.o., Prešov

l i c e nc i u  č .  T D / 4 9

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV
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2.   Názov programovej služby: Televízia Prešov
      3.   Jazyk vysielania: slovenský
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 14 hod. / denne
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej

Radou (podľa podania účastníka konania č.3436/2011 zo dňa 08.06.2011 a podania č.
4372/2011 zo dňa 22.07.2011):
a) Programová služba (100%):
    Doplnkové vysielanie - max. 43 %
    Programy - min. 57 %
b) Programy (100%):
    Spravodajstvo – 33,33%
    Publicistika:
        1) polit. publicistika - 0 %

     2) ostatná publicistika - 33,33 %
Dokumentárne programy -33,33 %
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: 33,33 %

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD, DVD nosič v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx,
mpeg, avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa
 ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
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: podľa ustanovenia § 28
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z. - nevzťahuje  sa na lokálne vysielanie.

II.

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 15538/P, oddiel:
Sro, zo dňa 11.04.2011
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 15538/P, oddiel: Sro, zo dňa 11.04.2011

III.
Doložka iného verejného prenosu:
a) spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
b) spôsob verejného prenosu:  MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
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Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1063:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 358-PLO/D-3436/2011 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti GAAD REAL, s.r.o., Prešov, spolu s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 9/
SK č.: 374-PLO/D-3965/2011 zo dňa 24.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (monotypová programová služba)
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.

Uznesenie č. 11-15/9.937: 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. 374-
PLO/D-3965/2011  zo dňa 24.06.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

REGIONMEDIA, s.r.o
Mýtna 2113/38

917 01 Trnava

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

 ud eľuje

spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava

l i c e nc i u  č .  T D / 5 0

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

„I.

2. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
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Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, MMDS, DVB-C
2.   Názov programovej služby: FORWE

      3.   Jazyk vysielania: slovenský
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod./ denne
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3965/2011 zo dňa 24.06.2011:
a) Programová služba (100%):
    Doplnkové vysielanie -100 %
    Programy - 0 %
b) Programy (100%):
    Spravodajstvo –0%
    Publicistika:
        1) polit. publicistika - 0 %

     2) ostatná publicistika -  0 %
Dokumentárne programy -0%
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: 0%

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx,
mpeg, avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa
 ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z.z.
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: podľa ustanovenia § 25
zákona č. 308/2000 Z.z.

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z.

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: 22105/T, oddiel:
Sro, zo dňa 13.06.2011
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 22105/T, oddiel: Sro, zo dňa 13.06.2011.

III.
Doložka iného verejného prenosu:
 a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
 b) spôsob verejného prenosu: MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1064:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 374-PLO/D-3965/2011 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava, spolu s výzvou na úhradu
správneho poplatku.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 10/
SK č.: 375-PLO/D-3966/2011 zo dňa 24.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.

Uznesenie č. 11-15/10.938: 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. 375-
PLO/D-3966/2011  zo dňa 24.06.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

REGIONMEDIA, s.r.o
Mýtna 2113/38

917 01 Trnava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

 ud eľuje

spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava

l i c e nc i u  č .  T D / 5 1

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

„I.

3. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
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Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C
2.   Názov programovej služby: Západoslovenská televízia

      3.   Jazyk vysielania: slovenský
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 7,00 hod.-24,00 hod
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3966/2011 zo dňa 24.06.2011:
a) Programová služba (100%):
    Doplnkové vysielanie - max.30 %
    Programy - min. 70 %
b) Programy (100%):
    Spravodajstvo – 54,5%
    Publicistika:
        1) polit. publicistika - 0 %

     2) ostatná publicistika -  38,6 %
Dokumentárne programy -0%
Dramatické programy – 3,2%
Zábavné programy - 0 %
Hudobné programy – 3,7 %
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: 54,5%

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx,
mpeg, avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.

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: podľa ustanovenia § 25
zákona č. 308/2000 Z. z.

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z.

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: 22105/T, oddiel:
Sro, zo dňa 13.06.2011
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 22105/T, oddiel: Sro, zo dňa 13.06.2011.

III.
Doložka iného verejného prenosu:
 a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
 b) spôsob verejného prenosu: MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1065:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 375-PLO/D-3966/2011 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava, spolu s výzvou na úhradu
správneho poplatku.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 11/
SK č.: 380-PLO/D-4078/2011 zo dňa 29.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: seven media s.r.o.

Uznesenie č. 11-15/11.939: 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. 380-
PLO/D-4078/2011  zo dňa 29.06.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

seven media, s.r.o
Nábrežná 134
080 01 Prešov

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ud eľuj e

spoločnosti seven media, s.r.o ., Prešov

l i c e nc i u  č .  T D / 5 2

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

4. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
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2.   Názov programovej služby: TV 7
      3.   Jazyk vysielania: slovenský
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej

Radou (podľa podania účastníka konania č.4078/2011 zo dňa 29.06.2011 a podania č.
6811/2011 zo dňa 05.08.2011):

a) Programová služba (100 %)
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 83 %
    2. Programy:                          min. 17 %
b) Programy (100 %)
    1. Spravodajstvo                    31 %
    2. Publicistika: a) politická:     2 %
                             b) ostatná:      40 %
    3. Dokumentárne programy:  1 %
    4. Dramatické programy:       0 %
    5. Zábavné programy:             6 %
    6. Hudobné programy:            0 %
    7. Šport:                                  10 %
    8. Detské programy:                0 %
    9. Náboženské programy:      10 %
  10. Vzdelávacie programy:       0 %

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 41 %

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD, DVD nosič v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx,
mpeg, avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa
 ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
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: podľa ustanovenia § 28
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z. - nevzťahuje  sa na lokálne vysielanie.

II.

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 24328/P,
oddiel: Sro, zo dňa 23.06.2011

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 24328/P, oddiel: Sro, zo dňa
23.06.2011

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

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

Úloha č. 11-15/1066:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 380-PLO/D-4078/2011 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti seven media s.r.o., Prešov, spolu s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 12/
SK č.: 399-PLO/D-4227/2011 zo dňa 08.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.

Uznesenie č. 11-15/12.940: 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. 399-
PLO/D-4227/2011  zo dňa 08.07.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

Quartex group, spol. s.r.o.,

Školská č. 6

Holíč 908 51

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

 ud eľuje

spoločnosti Quartex group, spol. s r.o, Holíč

l i c e nc i u  č .  T D / 5 3

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

„I.

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, IPTV, DVB-H,

2.   Názov programovej služby: WYWAR
      3.   Jazyk vysielania: slovenský
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne
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      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
Radou (podľa podania účastníka konania č. 4227/2011 zo dňa 08.07.2011:
a) Programová služba (100%):
    Doplnkové vysielanie - max. 91,66 %
    Programy - min. 8,34 %
b) Programy (100%):
    Spravodajstvo – 0 %
    Publicistika:
        1) polit. publicistika - 0 %

     2) ostatná publicistika -  100 %
Dokumentárne programy -0%
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: 100%

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx,
mpeg, avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa
 ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
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: podľa ustanovenia § 28
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z. - nevzťahuje  sa na lokálne vysielanie.

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: 10327/T, oddiel:
Sro, zo dňa 30.06.2011
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 10327/T, oddiel: Sro, zo dňa 30.06.2011
.

III.
Doložka iného verejného prenosu:
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu.

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

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

Úloha č. 11-15/1067:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 399-PLO/D-4227/2011 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti Quartex group, s.r.o., Holíč, spolu s výzvou na úhradu správneho
poplatku.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 13/
SK č.: 401-PLO/D-4299/2011 zo dňa 11.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.

Uznesenie č. 11-15/13.941: 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. 401-
PLO/D-4299/2011  zo dňa 11.07.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby,
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.
Milana  Marečka 18
Bratislava  841 07

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

ud eľuj e

spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o., Bratislava

l i c e nc i u  č .  T D / 5 4

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

„I.

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, IPTV

2.   Názov programovej služby: DTV
      3.   Jazyk vysielania: slovenský
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne
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      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
Radou (podľa podania účastníka konania č. 4299/2011 zo dňa 11.07.2011:
a) Programová služba (100%):
    Doplnkové vysielanie - max.50 %
    Programy - min. 50 %
b) Programy (100%):
    Spravodajstvo – 0 %
    Publicistika:
        1) polit. publicistika - 0 %

     2) ostatná publicistika -  95 %
Dokumentárne programy -0%
Dramatické programy - 0%
Zábavné programy - 0 %
Hudobné programy - 0 %
Vzdelávacie programy -0 %
Náboženské programy -0 %
Detské programy – 5%
Šport - 0%

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: min. 15%

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx,
mpeg, avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa
 ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
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: podľa ustanovenia § 28
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. 589/2007 Z. z. - nevzťahuje  sa na lokálne vysielanie.

II.

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., vložka číslo: 19395/B,
oddiel: Sro, zo dňa 01.07.2011
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 19395/B, oddiel: Sro, zo dňa
01.07.2011

III.
Doložka iného verejného prenosu:
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu

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

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

Úloha č. 11-15/1068
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 401-PLO/D-4299/2011 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o., spolu s výzvou na úhradu
správneho poplatku.
T: 13.10.2011 Z: PLO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4142/315-2011.
(na vysielanie programu Správy z dňa 1.7.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 11-15/14.942: 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. 4142/315-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3,
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-15/1069:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011            Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4160/318-2011
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 3.7.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 11-15/15.943: 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. . 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 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 03.07.2011 o cca 18.00 hod. odvysielal v rámci programu Hlavné správy
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príspevok s názvom. Nespokojnosť s odškodnením., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
objektívnosti a nestrannosti.

Úloha č. 1:
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: 27.09.2011 Z: PLO

Úloha č. 2:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 23.09.2011 Z: PgO

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

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

Úloha č. 11-15/1070:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 23.09.2011            Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3903/281-2011
(na vysielanie programu Správne strelené baby z dňa 14.5.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-15/16.944: 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. 3903/281-2011smerujúcu 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 za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1071:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
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T: 23.09.2011            Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3904/282-2011
(na vysielanie programu Austin Powers v Zlatom úde z dňa 14.5.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-15/17.945: 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. 3904/282-2011smerujúcu 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 za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1072:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011            Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4169/322-2011
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 20., 21. a 24.6.2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

Uznesenie č. 11-15/18.946: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. 4169/322-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby LTM,
vysielateľa L & L média, s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 11-15/1073:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011            Z: PgO

Uznesenie č. 11-15/18.947: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 L & L média, s.r.o. držiteľovi licencie č. TD/25 vo veci možného porušenia § 16
ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. súvislosti s možným nezabezpečením trvalého označenia
programovej služby LTM nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) počas dňa 24.06.2011
v čase medzi 16:00 a 18:00 hod. a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000
Z.z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 24.06.2011 v čase od
16:00 do 18:00 hod. na vyžiadanie Rady.

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

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

Úloha č. 11-15/1074:
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: 27.09.2011           Z: PLO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4166/321-2011
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 27.6.2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

Uznesenie č. 11-15/19.948: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
voči vysielateľovi L & L média, s.r.o. držiteľovi licencie č. TD/25 vo veci možného porušenia § 16
ods.  3  písm.  a) č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 27.06.2011 o cca 18:00 hod. odvysielal
v rámci programu Levočský televízny magazín príspevok informujúci o nespokojnosti poslancov
Mestského zastupiteľstva v Levoči s vysielaním televíznej programovej služby LTM, v  ktorom mohlo
dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej
služby.

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

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

Úloha č. 11-15/1075:
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: 27.09.2011                       Z: PKO

Úloha č. 11-15/1076:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 23.09.2011          Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 3981/286-2011, 4317/328-2011, 4249/333-2011
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 23.6.2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 11-15/20.949:
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 Rozhlasu a televízii Slovenska,
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm.
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Dvojka dňa 23.06.2011
o cca 20:15 hod. odvysielal program Večer pod Lampou, v  ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby a ktorý
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti prokurátora
M. Valašíka, Ľ. Cervanovej a forenzného psychológa G. Dobrotku.

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

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

Uznesenie č. 11-15/20.950:
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. 4317/328-2011 a 3981/286-
2011 smerujúce voči programu Večer pod Lampou odvysielanému dňa 23.06.2011 o cca 20:15 hod.
v rámci programovej služby Dvojka vysielateľa na základe zákona Rozhlasu a televízii Slovenska
a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej
sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené a sťažnosť č.
3981/286-2011 za neopodstatnenú v  časti  týkajúcej  sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b)
zákona č. 308/2000 Z.z.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1077:
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: 27.09.2011                                           Z: PKO

Úloha č. 11-15/1078:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania a výsledok prešetrenia časti
sťažností.
T: 23.09.2011          Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3960/285-2011
(na vysielanie programu  O 5 minút 12 z dňa 19. 6. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 11-15/21.951: 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. 3960/285-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť č. 3960/285-
2011 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-15/1079:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011                      Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4006/289-2011



28

(na vysielanie programu Griffinovci z dní 19.6.2011, 20.6.2011, 21.6.2011, 23.6.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/219

Uznesenie č. 11-15/22.952: 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. 4006/289-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus
vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/219 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-15/1080:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011                    Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3902/280-2011
(na vysielanie programu (dve časti) Dva a pol chlapa z dňa 14. 5. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-15/23.953: 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. 3902/280-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté

Úloha č. 11-15/1081:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011            Z: PgO
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K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3869/276-2011
(na vysielanie programu  Správy z dňa 16.6.2011)
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s.  číslo licencie: R/70

Uznesenie č. 11-15/24.954: 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. 3869/276-2011 smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio
VIVA vysielateľa Rádio VIVA, a.s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-15/1082:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011            Z: PgO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4037/291-2011
(na vysielanie programu  Reportéri z dňa 30.5.2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 11-15/25.955: 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. 4037/291-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka,
vysielateľa na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 11-15/1083:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.09.2011            Z: PgO

K bodu 26/
Kontrolný monitoring
Správa č. 47/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:3.7.2011 )
Vysielateľ: TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava číslo licencie: TD/21

Uznesenie č. 11-15/26.956: 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 TERMOSAT, spol. 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
programovej služby INFOTEX – Rožňava, Rimavská Sobota zo dňa 03.07.2011.

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

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

Úloha č. 11-15/1084:
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: 27.09.2011           Z: PLO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10.7.2011)
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o., Svidník číslo licencie: T/175

Uznesenie č. 11-15/27.957: 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.
49/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že
v monitorovanom vysielaní zo dňa 10.07.2011 vysielateľa SLUŽBYT, s.r.o., Svidník s licenciou č.
T/175 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté

Úloha č. 11-15/1085:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 23.09.2011     Z: PgO

K bodu 28/
SK č. 417-PLO/O-5379/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4347/202-
2009)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku/22.10.2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 11-15/28.958: 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. účinného ku dňu 22.10.2009
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č.
318/2009 Z.z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č.
308/2000 Z.z. účinného ku dňu 22.10.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 417-PgO/O-
5379/2009 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 22.10.2009

tým,

že dňa 22.10.2009 o cca 16:06 hod. na programovej službe Rádio Slovenska v rámci programu
Popoludnie na Slovensku odvysielal informácie o operačnom systéme Windows 7, ktoré naplnili
definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 22.10.2009,

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5000,- eur, slovom päťtisíc eur.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 22.10.2009: „Uložením sankcie nezaniká
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“
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Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 22.10.2009 je pokuta splatná do 30 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180,
VS **11, KS 6548.

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

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

Úloha č. 11-15/1086:
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: 13.10.2011        Z: PLO

K bodu 29/
SK č. 346-PLO/O-3237/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1327/131-
2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované vysielanie/deň: upútavky na program Áno, šéfe!, Šéfka odvysielané počas programu
Hitman/05.03.2011 a ČREPINY*/10.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 11-15/29.959: 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. 346-PLO/O-3237/2011 MAC TV s.r.o.,

p o r u š i l

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

tým,

že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 05.03.2011 o cca 20:45 hod. a o cca 21:49 hod.
upútavky na program Áno, šéfe!, a o cca 20:07, o cca 20:20, o cca 20:39, o cca 20:46, o cca 20:47, o
cca 21:14, o cca 21:22, o cca 21:23, o cca 21:43, o cca 21:49, o cca 21:50, o cca 22:36 a o cca 22:49
hod. 17:47  hod., upútavky na program Šéfka a dňa 11.03.2011 o cca 00:16 upútavku na program
Šéfka, ktoré neboli označené grafickým symbolom Jednotného systému označovania, čím došlo
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 700,- eur slovom sedemsto 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 **11, KS 6548.

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

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

Úloha č. 11-15/1087:
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: 13.10.2011        Z: PLO

K bodu 30/
SK č. 363-PLO/O-3476/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  (sťažnosť č.1671/177-
2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kapor na torte/19.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 11-15/30.960: 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. 363-PLO/O-3476/2011 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,
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že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.03.2011 o cca 13:06 hod. program Kapor na
torte, ktorý počas časového úseku od 13:06 do 13:36 hod., ktorý zodpovedá prvému 30-minútového
časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to o
cca 13:17 hod. a o cca 13:35 hod.

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

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

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

Úloha č. 11-15/1088:
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: 13.10.2011        Z: PLO

K bodu 31/
SK č.: 379-PLO/O-4021/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa č. 35/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Záznam vysielania z dňa: 28.02.2011
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o. číslo licencie: T/190

Uznesenie č. 11-15/31.961: 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. 379-PLO/O-4021/2011 spoločnosť INTERACTIV.ME, s. r. o.

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

že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 28.02.2011 v čase od 0:00 do
7:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite,

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 170,- eur slovom stosedemdesiat 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***11,KS6548.

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

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

Úloha č. 11-15/1089:
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: 13.11.2011         Z: PLO

K bodu 32/
SK č.: 378-PLO/O-4020/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa č. 27/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000
Z.z.)
Záznam vysielania z dňa: 09.03.2011
ÚK: TV ORAVIA s.r.o. číslo licencie: TD/12
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Uznesenie č. 11-15/32.962: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.
378-PLO/O-4020/2011 vedené voči spoločnosti TV ORAVIA s.r.o. v časti týkajúcej sa § 16 ods. 3
písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu na vyžiadanie Rady
zo dňa 09.03.2011 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.

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

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

Úloha č. 11-15/1090:
Kancelária Rady v zmysle § 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:23.09.2011                                                                                                                                Z: PLO

Uznesenie č. 11-15/32.963: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. 378-PLO/O-4020/2011  spoločnosť
TV ORAVIA s.r.o.

porušil

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

že dňa 09.03.2011 nezabezpečil trvalé označenie programovej služby nezameniteľným obrazovým
symbolom (logom),

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

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



37

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 za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný na hlasovaní

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

Úloha č. 11-15/1091:
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: 13.10.2011                Z: PLO

NEVEREJNÉ

K bodu 33/
SK č.: 329-PLO/D-2475/2011 zo dňa 19.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/210
ÚK: KRS, s.r.o. číslo registrácie: TKR/210

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 34/
SK č.: 308-PLO/D-2875/2011 zo dňa 06.05.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/220
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová číslo registrácie: TKR/220

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 35/
SK č.: 412-PLO/D-4922/2011 zo dňa 15.08.2011
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 36/
SK č.: 415-PLO/D-4997/2011 zo dňa 22.08.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s.r.o. číslo licencie: T/207

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.
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K bodu 37/
SK č.: 402-PLO/D-4320/2011 zo dňa 12.07.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie:R/7

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 38/
SK č.: 800-PLO/D-3436/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/193
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o. číslo licencie: T/193

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 39/
SK č.: 373-PLO/D-3841/2011 zo dňa 20.06.2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS
ÚK: Dávid Kondicz – KONFER networks

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

40/ Rôzne

1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z. z.
Služba: www.ziveslovensko.tv
Oznamovateľ: pps Slovakia s.r.o., Trenčín

Uznesenie č. 11-15/40.971: Rada berie na vedomie oznámenie pps Slovakia s.r.o. zo dňa 21.07.2011
o prevádzkovaní služby na www.ziveslovensko.tv a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona
č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých
je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z.

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

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

Úloha č. 11-15/1099:
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o uznesení, ktoré prijala Rada.
T: 23.09.2011            Z: PgO

2/ SK: 426-PLO/D-5078/2011 – Pridelenie alternatívnej frekvencie
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 11-15/40.972: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb
a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“), postupom podľa § 63 ods. 2 zákona
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o digitálnom vysielaní, na základe oznámenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
o určení alternatívnej frekvencie zo dňa 25.08.2011 pre vysielateľa

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
Bratislava - Záhorská Bystrica 843 56

vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa § 69 ods. 18 zákona o digitálnom vysielaní

prideľuje alternatívnu frekvenciu - kanál 27

vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. do 31.12.2011.

Toto rozhodnutie stráca platnosť podľa § 69 ods. 18 zákona o digitálnom vysielaní odo dňa
01.01.2012.

Územná špecifikácia alternatívnej frekvencie
Stanovište Štúrovo
Adresa Modrý vrch
LON – E (WGS 84) 18°38΄38˝
LAT – N (WGS 84) 47°49΄35˝
Nadmorská výška [m] 250
Technická špecifikácia alternatívne frekvencie
Max. výkon ERP [W] 20 000
Výška AS nad terénom
[m] 56
Offset 8P
Polarizácia H
Vyžarovací diagram vysielača
Azimut [°] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Potlačenie [dB] 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20
Azimut [°] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Potlačenie [dB] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Azimut [°] 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
Potlačenie [dB] 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 11-15/1100:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o pridelení alternatívnej frekvencie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 13.10.2011                       Z: PLO

Úloha č. 11-15/1101:
Kancelária Rady upovedomí Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky o vybavení oznámenia
o určení alternatívnej frekvencie zo dňa 25.08.2011.
T: 13.10.2011           Z: PLO

3/ § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. – Oznámenie TÚ SR o pridelení digitálnych frekvencií

Uznesenie č. 11-15/40.973: pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o  vysielaní  a  retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína 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 programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), správne konanie
voči MAC TV s.r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač

44 Námestovo Liptovský Mikuláš

pridelenej spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č.
99 10 66 1 018 zo dňa 09.09.2009 o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia v znení
rozhodnutia o zmene zo dňa 19.07.2011.

Úloha č. 11-15/1102:
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: bezodkladne Z: PLO

Uznesenie č. 11-15/40.974: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína 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 programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), správne konanie
voči MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i í

Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač
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44 Bratislava Bratislava
44 Námestovo Dlhá nad Oravou
44 Námestovo Liptovské Revúce

49
Banská
Bystrica Banská Bystrica

55 Trenčín Ráztočno

57
Rimavská

Sobota Nižná Slaná

57
Rimavská

Sobota Rožňava
57 Michalovce Snina

pridelených spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej
republiky č. 99 10 66 1 013, 99 10 66 1 014, 99 10 66 1 016, 99 10 66 1 018, 99 10 66 1 020, 99 10 66
1 021  zo dňa 09.09.2009 v znení rozhodnutí o zmene zo dňa 19.07.2011.

Úloha č. 11-15/1103:
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: bezodkladne Z: PLO

Uznesenie č. 11-15/40.975: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína 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 programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), správne konanie
voči Rozhlasu a televízii Slovenska

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač

50 Košice Pavlovce

pridelenej spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č.
99 10 66 1 022 zo dňa 09.09.2009 o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia v znení
rozhodnutia o zmene zo dňa 19.07.2011.

Úloha č. 11-15/1104:
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: bezodkladne Z: PLO

Uznesenie č. 11-15/40.976: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o  vysielaní  a  retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína 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 programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho
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prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), správne konanie
voči CREATV spol. s r.o.

v o  v e c i  o d ň a t i a  f r e k v e n c i e

Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač

50 Košice Košice

pridelenej spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č.
99 10 66 1 022 zo dňa 09.09.2009 o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia v znení
rozhodnutia o zmene zo dňa 19.07.2011.

Úloha č. 11-15/1105:
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: bezodkladne Z: PLO

V Bratislave dňa 13.09.2011
           prof. Miloš Mistrík

       predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: prof. Peter Škultéty
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