
Zápisnica č. 19/2015  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 10. 11. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ingrid Fašiangová 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
9. 11. 2015, začiatok o 10:00 hod v sídle Rady 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1 Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava  
   SK: 989/SKL/2015, 991/SKL/2015, 992/SKL/2015, 994/SKL/2015, 996/SKL/2015 
   vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava -Devínska Nová Ves, 92,4 MHz Nové Mesto  
   nad Váhom, 95,1 MHz Považská Bystrica, 100,3 MHz Trenčín, 94,5 MHz Žilina 
 ÚP: 10:00 hod         
 
1.2. Žiadateľ: C.S.M. group s. r. o., Bratislava 
   SK: 995/SKL/2015, 996/SKL/2015 
   vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín, 94,5 MHz Žilina 
 ÚP: 10:20 hod         
 
1.3. Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
    SK: 996/SKL/2015 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina 
 ÚP: 10:40 hod         
 
1.4. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

SK: 996/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina 

 ÚP: 11:00 hod         
 
1.5. Žiadateľ: CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava 

SK: 996/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina 

 ÚP: 11:20 hod         
 
1.6. Žiadateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava  

SK: 996/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina 

 ÚP: 11:40 hod         
 
1.7. Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 

SK: 990/SKL/2015, 993/SKL/2015, 996/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno, 92,4 MHz Ružomberok, 94,5 MHz Žilina 

 ÚP: 12:00 hod         
 
 
 
 
 



Prehľad ústnych pojednávaní dňa 9. 11. 2015 – výberové konanie 
  
10:00 hod   GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
10:20 hod   C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
10:40 hod   Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava 
11:00 hod   Rozhlas a televízia Slovenska 
11:20 hod   CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava 
11:40 hod   EUROPA 2, a.s., Bratislava  
12:00 hod RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 
 
 
10. 11. 2015, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 989/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava      
 
3/ Výberové konanie  
SK: 990/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra      
 
4/ Výberové konanie  
SK: 991/SKL/2015 
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava       
      
5/ Výberové konanie  
SK: 992/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,1 MHz Považská Bystrica 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava      
 
6/ Výberové konanie 
SK: 993/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Ružomberok 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra      
      
7/ Výberové konanie  
SK: 994/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Trenčín 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava      
      
8/ Výberové konanie  
SK: 995/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín 
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava      
 
9/ Výberové konanie  
SK: 996/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
    RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 



    C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
    Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
    Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
    CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava 
    EUROPA 2, a.s., Bratislava        
 
10/ SK č. : 853/SL/2015 zo dňa 19.8.2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DEMAX internet, s.r.o., Smižany         
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 895/SO/2015     
(na vysielanie programu 5 minút po dvanástej zo dňa 12.9.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 920/SO/2015      
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 30.9.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 918/SO/2015     
(na vysielanie Rádia KISS zo dňa 20.9.2015)  
Vysielateľ: RÁDIO KISS, s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 898/M/2015  
(monitorované dni: 18.9.2015) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.    číslo licencie: T/156 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1119/M/2015  
(monitorované dni: 28. 9 2015 a 29. 9. 2015) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.        číslo licencie: T/73, TD/132  
 
16/ SK č.: 720/SKO/2015 zo dňa 7.7.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 360/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 27.4.2015 až 4.5.2015/tv Piešťany 
ÚK : TV Stream s.r.o.        číslo licencie: TD/108 
      
17/ SK č.: 862/SKL/2015 zo dňa 25.8.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 478/SL/2015) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
ÚK : ANTIK Telecom, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
18/ SK č.: 869/SKO/2015 zo dňa 25.8.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 471/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Keby bolo keby 2 /27. 5. 2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 



19/ SK č.: 611/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 212/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Najlepší dom vyhráva – USA /20. 3. 2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
20/ SK č.: 724/SKO/2015 zo dňa 7.7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 349/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamné šoty/komunikát/deň/programová služba: Strongbow/To bude boj, 
Večný príbeh/Malý pán /9.5 2015, 25.4.2015, 19.4.2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
21/ SK č.: 866/SKO/2015 zo dňa 25.8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 560/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/upútavky/deň/programová služba: Nasleduj svoj sen 
/Smotánka/NON-STOP/Chlapi neplačú/6.6.2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
22/ SK č.: 871/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 559/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/reklama/deň/programová služba: Súdna sieň /Topstar / 5. 6. 2015 
od 09:00:00 do 09:59:59 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 903/SKL/2015 zo dňa 2.9.2015 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Trenčín 
 
24/ SK č.: 795/SKL/2015 zo dňa 27.7.2015 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: S – Team, s.r.o., Košice  
 
25/ SK č.: 983/SKL/2015 zo dňa 30.9.2015 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s. r. o., Piešťany 
 
26/ SK č.: 1046/SKL/2015 zo dňa 14.10.2015 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o., Považská Bystrica 
 
27/ SK č.: 984/SKL/2015 zo dňa 24.9.2015 
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                   číslo registrácie: R/121, RD/20 
 



28/ SK č.: 910/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: BENET, s.r.o.        číslo licencie: T/122  
 
29/ SK č.: 906/SKL/2015 zo dňa 21.9.2015 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: T/210 
 
30/ SK č.: 1175/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: JASLAM, s.r.o.        číslo licencie: TD/55  
 
31/ SK č.: 1080/SKL/2015 zo dňa 16.10.2015 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SANTOV, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/332 
 
32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.matica.sk 
Poskytovateľ: Matica slovenská 
Stanovisko č. 1121/AMS/2015 
 
33/ Rôzne 
 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 792 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 15-19/1. 654: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 989/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava   
 
Uznesenie č. 15-19/2.655: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č.: 989/SKL/2015, 



991/SKL/2015, 992/SKL/2015, 994/SKL/2015, začatých dňa 11.9.2015  podľa § 47 zákona č. 
308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
GES Slovakia, s. r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8A 
811 02 Bratislava 

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

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

1.  prideľuje frekvenciu  97,6 MHz Bratislava  Devínska  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88 spoločnosti GES Slovakia, s. r.o., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:  97,6 MHz Bratislava Devínska             
2. V Čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 97,6 MHz Bratislava Devínska  
    Lokalita: Devínska Nová Ves 
    Frekvenčný list : 9000/OSFS/2015“  

 
2.  prideľuje frekvenciu    92,4  MHz Nové Mesto nad Váhom 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88 spoločnosti GES Slovakia, s. r.o., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:    92,4  MHz Nové Mesto nad Váhom 
2. V Čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia:  92,4  MHz Nové Mesto nad Váhom 
    Lokalita: mesto 
    Frekvenčný list : 9002/OSFS/2015“  

 
3.  prideľuje frekvenciu    95,1 MHz Považská Bystrica 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88 spoločnosti GES Slovakia, s. r.o., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:    95,1 MHz Považská Bystrica 
2. V Čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia:  95,1 MHz Považská Bystrica 
    Lokalita: mesto 
    Frekvenčný list : 9003/OSFS/2015“  



4.  prideľuje frekvenciu      100,3 MHz Trenčín 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88 spoločnosti GES Slovakia, s. r.o., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:      100,3 MHz Trenčín             
2. V Čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia:    100,3 MHz Trenčín 
    Lokalita: mesto 
    Frekvenčný list : 9005/OSFS/2015“  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/793: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie a 
zašle ho spol.  GES Slovakia, s.r.o., Bratislava  spolu s  frekvenčnými listami a  s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 990/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 15-19/3.656: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č.: 990/SKL/2015, 
993/SKL/2015, začatých dňa 11.9.2015  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
RADIO KOCK, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 



Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

1.  prideľuje frekvenciu  98,5 MHz Brezno 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/110 spoločnosti RADIO ROCK, s. r.o., Nitra 
 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/110/2010 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   98,5 MHz Brezno            
2. V Čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 98,5 MHz Brezno 
    Lokalita: Brezno 
    Frekvenčný list : 9001/OSFS/2015“  

 
2.  prideľuje frekvenciu    92,4  MHz Ružomberok 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/110 spoločnosti RADIO ROCK, s. r.o., Nitra 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/110/2010 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:    92,4  Ružomberok             
2. V Čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia:  92,4  MHz Ružomberok 
    Lokalita: Ružomberok 
    Frekvenčný list : 9004/OSFS/2015“  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/794: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie a 
zašle ho spol.  RADIO ROCK, s. r.o., Nitra, spolu s  frekvenčnými listami a  s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 991/SKL/2015 
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 



Uznesenie je v bode č. 2. 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 992/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,1 MHz Považská Bystrica 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava  
   
Uznesenie je v bode č. 2. 
 
K bodu 6/ 
Výberové konanie 
SK: 993/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Ružomberok 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie je v bode č. 3. 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 994/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Trenčín 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie je v bode č. 2. 
  
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 995/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Tvrdošín 
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 15-19/8.657: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách 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. 995/SKL/2015 začatom dňa 
11.9.2015, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o  zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

prideľuje frekvenciu  98,5 MHz Tvrdošín 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/121 spoločnosti C.S.M. group s. r. o., Bratislava 

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



mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/121/2012 zo dňa 20. 11. 2012 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:  98,5 MHz Tvrdošín 
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 
„Frekvencia: 98,5 MHz Tvrdošín 
Lokalita: Tvrdošín 
Frekvenčný list: 9006/OSFS/2015“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/795: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   
rozhodnutie, zašle ho účastníkom konania, a  spol. C.S.M. group s.r.o. zašle rozhodnutie spolu 
s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 996/SKL/2015 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,5 MHz Žilina 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 

    RADIO ROCK, s.r.o., Nitra 
    C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
    Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
    Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
    CORPORATE LEGAL, s.r.o., Bratislava 
    EUROPA 2, a.s., Bratislava    

 
Uznesenie č. 15-19/9.658: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách 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. 996/SKL/2015 začatom 
dňa 11. 9. 2015 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencií na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava 
 
 



CORPORATE LEGAL, s. r. o. 
Drotárska cesta 102 
811 02 Bratislava 
  
GES Slovakia, s.r.o. 
Dvořákovo nábrežie 8A 
811 02 Bratislava 
 
RADIO ROCK, s.r.o. 
Štefánikova 52 
949 01 Nitra 
 
Best FM Media spol. s r.o. 
Strojnícka 31 
821 05 Bratislava 
 
C.S.M. group s. r. o.  
Račianska 153 
831 53 Bratislava 
 

   EUROPA 2, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

1.  prideľuje frekvenciu  94,5 MHz Žilina 
 

Rozhlasu a televízii Slovenska, Bratislava, pre potreby rozhlasovej programovej služby Rádio_FM. 
 
Podľa § 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 zákonom  
č. 308/2000 Z. z. a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

2. zamieta 
 
podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníkov konania, spoločností: 



CORPORATE LEGAL, s. r. o., Bratislava, RADIO ROCK s.r.o., Nitra, Best FM Media spol. s r.o., 
Bratislava, C.S.M. group s. r. o., Bratislava, GES Slovakia, s.r.o., Bratislava, EUROPA 2, a.s. 
Bratislava. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/796: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
a zašle ho Rozhlasu a televízii Slovenska, Bratislava spolu s  frekvenčným listom a s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č. : 853/SL/2015 zo dňa 19.8.2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DEMAX internet, s.r.o., Smižany 
 
Uznesenie č. 15-19/10.659: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti DEMAX internet, s.r.o. 
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez registrácie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 



Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/797: 
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: 24. 11. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-19/798: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 895/SO/2015     
(na vysielanie programu 5 minút po dvanástej zo dňa 12.9.2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2 
  
Uznesenie č. 15-19/11.660: 
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. 895/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.   
 
Úloha č. 15-19/799: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 11. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 920/SO/2015      
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 30.9.2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/47 
  
 



Uznesenie č. 15-19/12.661: 
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. 920/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO 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 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/800: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 11. 2015                                       Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 918/SO/2015     
(na vysielanie Rádia KISS zo dňa 20.9.2015)  
Vysielateľ: RÁDIO KISS, s.r.o.      číslo licencie: R/126 
 
Uznesenie č. 15-19/13.662: 
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. 918/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio KISS vysielateľa RÁDIO KISS s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/801: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 20. 11. 2015                                Z: PgO 
 
 



Uznesenie č. 15-19/13.663: 
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 RÁDIO KISS 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 24-hodinového vysielania programovej služby Rádio KISS zo 
dňa 20. 9. 2015. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/802: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 24. 11. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 898/M/2015  
(monitorované dni: 18.9.2015) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.    číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 15-19/14.664:  
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. 898/M/2015 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 18.9.2015 vysielateľa ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., s licenciou č. T/156 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 15-19/803: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 11. 2015                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1119/M/2015  
(monitorované dni: 28. 9 2015 a 29. 9. 2015) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.        číslo licencie: T/73, TD/132  
 
Uznesenie č. 15-19/15.665:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) po 
prerokovaní správy č. 1119/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania programovej služby Televízia Turiec (TVT) vysielateľa Televízia Turiec, s. r. o., číslo 
licencie TD/73 a TD/132 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 28.9.2015 a 29.9.2015 
nebolo zistené porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/804: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 11. 2015                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 720/SKO/2015 zo dňa 7.7.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 360/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 27.4.2015 až 4.5.2015/tv Piešťany 
ÚK : TV Stream s.r.o.   
 
Uznesenie č. 15-19/16.666:  
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. 
720/SKO/2015 TV Stream s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 



že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam celodenného vysielania televíznej programovej 
služby tv Piešťany z dní 27. 4. 2015 až 4. 5. 2015 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie 
týchto záznamov vysielania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/805: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 862/SKL/2015 zo dňa 25.8.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 478/SL/2015) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
ÚK : ANTIK Telecom, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
Uznesenie č. 15-19/17.667:  
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. 862/SKL/2015 



vedené proti spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o., Košice 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 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/806: 
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:  24. 11. 2015                                Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 869/SKO/2015 zo dňa 25.8.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 471/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Keby bolo keby 2 /27. 5. 2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-19/18.668: 
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.  
869/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 27. 5. 2015 v čase o cca 09:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Keby 
bolo keby 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „vulgárne 
vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) „expresívne 
vyjadrovanie“ a podľa § 1 ods. 2 písm. g) „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 



Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 3 000,- €, slovom tritisíc 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/807: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-19/808: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 11. 2015                               Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 611/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 212/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Najlepší dom vyhráva – USA /20. 3. 2015/WAU 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/109 
 
 



Uznesenie č. 15-19/19.669:  
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. 
611/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že dňa 20. 3. 2015 v čase o cca 9:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby WAU program 
Najlepší dom vyhráva - USA bez označenia piktogramom Jednotného systému označovania, ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „predmety vyvolávajúce strach“ a „zobrazenie 
prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného 
pre maloletých divákov do 7 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako univerzálneho 
programu nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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,- €, 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 



Úloha č. 15-19/809: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-19/810: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 11. 2015                    Z: PgO 
 

K bodu 20/ 
SK č.: 724/SKO/2015 zo dňa 7.7. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 349/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/reklamné šoty/komunikát/deň/programová služba: Strongbow/To bude boj, 
Večný príbeh/Malý pán /9.5 2015, 25.4.2015, 19.4.2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-19/20.691:  
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. 
724/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že 

na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 9. 5. 2015 o cca 17:31:14 hod., teda v čase medzi 
06:00 hod. a 20:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj Strongbow, ktorý je ovocným vínom 

 
II. 

 
p o r u š i l  

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

tým, že 

a) program To bude boj! odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 25. 4. 2015 o cca 
20:32 hod. v trvaní cca 134 minút a 48 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy päťkrát, 

b) časový úsek od cca 17:50:51 hod. do 18:20:50 hod. programu Večný príbeh odvysielaného 
v rámci programovej služby JOJ dňa 9. 5. 2015 o cca 16:20 hod., ktorý zodpovedá štvrtému 
30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 18:00:56 hod. a o cca 18:20:24 hod.; 

 
 
 
 



III. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 19. 4. 2015 odvysielal  
– reklamný blok v čase od cca 10:18:49 hod. do cca 10:24:58 hod. v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 10:44:03 hod. do cca 10:49:53 hod. v trvaní 5 minút a 50 sekúnd, 
– komunikát propagujúci film Malý pán, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 10:49:57 hod. do cca 10:50:27 hod.. v trvaní 30 
sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 29 sekúnd, teda o 29 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 7 000,- €, slovom sedemtisíc 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 



Úloha č. 15-19/811: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-19/812: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 11. 2015                    Z: PgO 
 

K bodu 21/ 
SK č.: 866/SKO/2015 zo dňa 25.8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 560/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/upútavky/deň/programová služba: Nasleduj svoj sen 
/Smotánka/NON-STOP/Chlapi neplačú/6.6.2015/ TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 15-19/21.692:  
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. 
866/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 6. 6. 2015 v čase o cca 11:43:14 
hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Nasleduj svoj sen, o cca 12:10:29 hod. komunikát, 
ktorý bol upútavkou na program Smotánka, o cca 12:41:31 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na 
program NON-STOP a o cca 13:05:45 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Chlapi 
neplačú, t.j. komunikáty, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. bez toho, aby boli na 
začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 5 000,- €, slovom päťtisíc 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/813: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 12. 2015                  Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 871/SKO/2015 zo dňa 25.8. 2015 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 559/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/5.6.2015/ JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 15-19/22.693: 
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. 
871/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 5. 6. 2015 v čase od 09:00:00 hod do 09:59:59 hod 
odvysielal 

– reklamný blok v čase od cca 09:17:39 hod. do cca 09:23:33 hod. v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 09:50:35 hod. do cca 09:56:39 hod. v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 



– komunikát propagujúci program Topstar, ktorý zároveň propagoval podujatie Topfest 2015 
a ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nešlo 
výlučne o vlastnú propagáciu, v čase od cca 09:56:43 hod. do cca 09:57:13 hod. v trvaní 30 
sekúnd, 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, teda o 28 sekúnd dlhšom ako 12 minút; 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc 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: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová zdržala sa 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/814: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 12. 2015                    Z: PLO 
 
Úloha č. 15-19/815: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 11. 2015               Z: PgO 
 
 
 
 



NEVEREJNÉ 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 903/SKL/2015 zo dňa 2.9.2015 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 15-19/23.694: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. b) 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. 903/SKL/2015  zo dňa 2.9.2015, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o. 
Komenského 1645/3  
911 01 Trenčín  
 
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 § 59  zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/354 
 
za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: Trenčín -Záblatie 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom DVB-T 

   
 2. Územný rozsah retransmisie: dosah 58. kanál Trenčín 
 
3.  Počet  prípojok: 50 
                  
4.  Ponuka programových služieb:   
 
     základný súbor:  
      televízne programové služby:    CETV  
 
Úloha č. 15-19/816: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o registrácii  retransmisie v SK č. 903/SKL/2015  a zašle ho účastníkovi konania ( spol. Trenčianska 
televízna spoločnosť, s.r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 795/SKL/2015 zo dňa 27.7.2015 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie 
ÚK: S – Team, s.r.o., Košice  
 
 



Uznesenie č. 15-19/24.695: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. b) 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. 795/SKL/2015  zo dňa 27.7.2015, 
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
S –Team, s.r.o. 
Moyzesova 24 
040 01 Košice 
 
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 § 59  zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/355 
 
za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: Kysak 146, 044 81 Kysak 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS 

   
 2. Územný rozsah retransmisie: obec Kysak 
 
3.  Počet  prípojok: 249 
                  
4.  Ponuka programových služieb:   
 
     základný súbor:  
      televízne programové služby:    Jednotka, Dvojka, TA3, TV LUX, TV MARKÍZA, TV 

DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU,  Discovery 
Channel, Animal Planet, TLC, Minimax, Nova Sport, 
Universal Channel SD, Eurosport Int., SPEKTRUM, 
AXN, ÓČKO. 

 
Úloha č. 15-19/817: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o registrácii  retransmisie v SK č. 795/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi konania ( spol. S –Team, 
s.r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 983/SKL/2015 zo dňa 30.9.2015 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s. r. o., Piešťany 
 
Uznesenie č. 15-19/25.696: 
Rada pre vysielanie a 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. 983/SKL/2015 začatom 
dňa 30.9.2015, 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:  
 
TV PIEŠŤANY production, s.r.o. 
Nálepkova 7556/42 
921 01 Piešťany 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

u d e ľ u j e  s p o l o č n o s t i  

 
TV PIEŠŤANY production, s.r.o. 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 8  

 
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 
2. Názov programovej služby: PN TV 

      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. 4320/2015 zo dňa 30.09. 2015 a doplnenie 
podania č. 4801/2015 zo dňa 23.10.2015)  
Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 9%     
Programy - min. 91 %  (z toho preberaný program – 0%)     
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 10 % 
Publicistika:  
polit. publicistika – 0 %  
ostatná publicistika - 73 %    
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy - % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 5 % 
Šport – 12 %  

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



7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: nevzťahuje sa  
 
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: nevzťahuje sa  
 
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: 36431/T, oddiel: 
Sro, zo dňa 19.10.2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 36431/T, oddiel: Sro, zo 
dňa 19.10.2015 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: nežiada 
 

Doložky iného verejného prenosu: nežiada 
 

Úloha č. 15-19/818: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 983/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti  TV PIEŠŤANY production, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 1046/SKL/2015 zo dňa 14.10.2015 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MEDIA COMPANY s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 15-19/26.697: 
Rada pre vysielanie a 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. 1046/SKL/2015 začatom 
dňa 14.10.2015, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MEDIA COMPANY s. r. o.  
M. R. Štefánika 149 
017 01 Považská Bystrica 
 



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

r o zh o d n u t i e :  
 

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

u d e ľ u j e  s p o l o č n o s t i  

 
MEDIA COMPANY s. r. o. 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 5 9  

 
na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 
 
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2. Názov programovej služby: Považie 
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. 4591/2015/P zo dňa 14. 10. 2015, doplnené podaním č. 
4914/2015/P zo dňa 28. 10. 2015): 
a) Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie:      max. 17,22 % 
    2. Programy:                         min. 82,78 % (z toho preberaný program – 0%) 
b) Programy (100 %)  
    1. Spravodajstvo                    25,17 % 
    2. Publicistika: a) politická:   2,35 %      
                             b) ostatná:     63,09 %    
    3. Dokumentárne programy:  5,03 % 
    4. Dramatické programy:       0,00 %    
    5. Zábavné programy:            0,00 %    
    6. Hudobné programy:           0,00 % 
    7. Vzdelávacie programy:      0,00 % 
    8. Náboženské programy:      4,36 % 
    9. Detské programy:               0,00 % 
  10. Šport:                                  0,00 % 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 34% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, FTP 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 95 % 
 
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: 10 % 
 



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: vzťahuje sa Jednotný systém 
označovania (Vyhláška 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 Bratislava I, vložka číslo: 104377/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 13. 10. 2015 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 104377/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 13. 10. 2015 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
- elektronický programový sprievodca (EPG) 
- teletext (TXT) 
Zahraničná doložka 
- 

Doložky iného verejného prenosu: 
- spôsoby verejného prenosu: IPTV, DVB-C 
 
Úloha č. 15-19/819: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1046/SKL/2015 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti MEDIA COMPANY s. r. o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 984/SKL/2015 zo dňa 24.9.2015 
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                   číslo registrácie: R/121, RD/20 
 
Uznesenie č. 15-19/27.698: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 984/SKL/2015 zo dňa 24.9.2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencií č. R/121 a RD/20 účastníka konania: 
 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska  153 
831 53 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 



mení licenciu č. R/121 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rocková republika 
 

názov a sídlo spoločnosti: 
 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska  153 
831 53 Bratislava 
 

II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
mení licenciu č. RD/20 na vysielanie digitálnej rozhlasovej programovej služby Rocková 

republika 
 

názov a sídlo spoločnosti: 
 
C.S.M. group s.r.o. 
Račianska  153 
831 53 Bratislava 
 
Úloha č. 15-19/820: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 984/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania, C.S.M. group s.r.o. 
T: 10. 12. 2015          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 910/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: BENET, s.r.o.        číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 15-19/28.699: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 910/SKL/2015 zo dňa 
26. 10. 2015 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. T/122 účastníka konania: 
 
BENET, s.r.o. 
Námestie SNP 974/28 
972 71 Nováky 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

odníma 
licenciu č. T/122 

 
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 26. 10. 2015 písomne  požiadal. 
 
Úloha č. 15-19/821: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 910/SKL/2015 písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania. 



T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 906/SKL/2015 zo dňa 21.9.2015 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.      číslo licencie: T/210 
 
Uznesenie č. 15-19/29.700: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 906/SKL/2015 zo dňa 21.9.2015 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 
 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie 
„Právne skutočnosti:  

       2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 13.10.2015, Oddiel: Sa, 
vložka číslo 2081/B, zoznam výpisov č.: el-202548/2015/B.“ 

 
Úloha č. 15-19/822: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava.  
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 1175/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: JASLAM, s.r.o.        číslo licencie: TD/55  
 
Uznesenie č. 15-19/30.701: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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.“),  zákona č. 
220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1175/SKL/2015 zo dňa 26.10.2015, posúdila žiadosť 
o odňatie licencie na televízne vysielanie č. TD/55 účastníka konania: 

 
JASLAM, s.r.o. 
Sitnianska 11 



974 11 Banská Bystrica 
 
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 § 31  ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 
 

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/55 účastníkovi konania, spoločnosti JASLAM, s.r.o. 
Banská Bystrica,  z dôvodu, že o to  držiteľ licencie dňa 26.10.2015 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 15-19/823: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1175/SKL/2015  písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania  
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 1080/SKL/2015 zo dňa 16.10.2015 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SANTOV, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/332 
 
Uznesenie č. 15-19/31.702: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) 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 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 1080/SKL/2015 zo dňa 
16.10.2015 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/332 podľa ustanovenia § 60 
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
SANTOV, s.r.o.  
Kúpeľná 510/5 
935 87 Santovka 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/332  nasledovne: 

 
1.  Bod 1  Špecifikácia telekomunikačnej siete, alebo zariadenia:  

vypúšťa sa podbod „1.1. Žiar nad Hronom“ 
 
2. Bod 2 Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa text: „Žiar nad Hronom“ 
 
3. Bod 3  Počet prípojok: vypúšťa sa podbod „3.1 Žiar nad Hronom“ a znie: 
„3. Počet  prípojok:  



Žarnovica:  483“    
 
4. Bod 4 Ponuka programových služieb: vypúšťa sa podbod „4.1 Žiar nad Hronom“ a znie: 
„KDS Žarnovica:  
televízne programové služby: 
základná programová ponuka:                 Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA,TA3, Panoráma 
 rozšírená programová  ponuka: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, Panoráma, TA3,  TV 

DOMA, Minimax, Sport 1, Film+, Viasat Nature, Viasat 
History, JOJ, JOJ PLUS, Viasat Explorer/SPICE, DAJTO, 
TV LUX, SENZI, WAU 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 

Regina, Rádio_FM; FUN RADIO, Rádio Jemné, VIVA, 
EXPRES, Rádio Anténa Rock, Europa 2“ 

 
Úloha č. 15-19/824: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 1080/SKL/2015, zašle ho  účastníkovi 
konania, spoločnosti  SANTOV, s.r.o.  a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 12. 2015        Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.matica.sk 
Poskytovateľ: Matica slovenská 
Stanovisko č. 1121/AMS/2015 
 
Uznesenie č. 15-19/32.703: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Matica slovenská doručené dňa 9. 9. 2015 
o prevádzkovaní služby Matica slovenská prevádzkovanej na internetovej stránke 
http://www.matica.sk a odmieta 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, nespĺňa 
kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona                
č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 15-19/825: 
Kancelária Rady upovedomí Maticu slovenskú o vybavení jej oznámenia doručeného dňa 9. 9. 2015 
a zaevidovaného pod. č. 4106/2015. 
T: 20. 11. 2015                                Z: PgO 
 
33/ Rôzne 
 
1/ Sťažnosti 1123/SO/2015 - 1168/SO/2015 
                   1185/SO/2015 - 1206/SO/2015 
 
Uznesenie č. 15-19/33.704: 
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.“) uznala 
sťažnosti evidované pod č. 1123/SO/2015 - 1168/SO/2015, 1185/SO/2015 - 1206/SO/2015 
na základe ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.  za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 



Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 15-19/826: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 20. 11. 2015                                Z: PgO 
 
 
2/ Zahraničná služobná cesta 
Stretnutie CERF – Stredoeurópske regulačné fórum, 19. – 20. 11. 2015, Ljubljana 
 
Uznesenie č. 15-19/33.705: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi 
Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, PhD. a zamestnancom Kancelárie Rady Mgr. Martinovi 
Dorociakovi a Mgr. Veronike Ležanskej na zasadnutie Stredoeurópskeho regulačného fóra, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 19. – 20. 10. 2015 v Ljubljane, Slovinsko. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Zahraničná služobná cesta 
zasadnutie ERGA, 27. 11. 2015, Brusel 
 
Uznesenie č. 15-17/31.624: 
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, 
PhD. a zamestnancovi Kancelárie Rady Mgr. Martinovi Dorociakovi na zasadnutie ERGA, ktorá sa 
uskutoční dňa 27. 11. 2015 v Bruseli. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová za 
Fašiangová za 
Holan   za 
Kmec     za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



V Bratislave dňa 10. 11. 2015 
 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
         Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Ingrid Fašiangová 
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