
Zápisnica č. 20/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa 21. a 22. 11. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Zoltán Pék 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
21 .11. 2016, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania : 
 
1.1 Žiadateľ: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava 
      SK: 749/SKL/2016 
      vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Nitra 
ÚP: 10:00 hod.         
 
1.2  Žiadateľ : Radio ON s.r.o., Bratislava 
      SK: 745/SKL/2016, 753/SKL/2016 
      vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka, 97,6 MHz Trnava 
ÚP: 10:20 hod.         
 
1.3  Žiadateľ : T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
       SK: 745/SKL/2016, 746/SKL/2016, 753/SKL/2016, 756/SKL/2016 

vo veci pridelenia frekvencie:  91,7 MHz Bratislava Dúbravka, 88,6 MHz Košice, 
97,6 MHz Trnava, 101,0 MHz Žilina 

ÚP: 10:40 hod.         
 
1.4  Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 

SK: 750/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  90,3 MHz Poprad 

ÚP: 11:00 hod.         
 
1.5  Žiadateľ : Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

 SK: 752/SKL/2016 
 vo veci pridelenia frekvencie:  101,9 MHz Spišská Nová Ves 

ÚP: 11:20 hod.         
 
1.6  Žiadateľ : Rádio ONE, s.r.o., Nitra 

SK: 755/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  88,2 MHz Žilina 

ÚP: 11:40 hod.         
 
1.7  Žiadateľ : Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany 

SK: 754/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  103,9 MHz Trnava 

ÚP: 12:00 hod.         
 
 
 
 



1.8  Žiadateľ : Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
SK: 748/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  93,6 MHz Nitra 

ÚP: 12:20 hod.         
 
1.9  Žiadateľ : Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 

SK: 747/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  92,9 MHz Lendak 

ÚP: 12:40 hod.         
 
1.10  Žiadateľ : Marek Petráš, Košice 

  SK: 751/SKL/2016 
  vo veci pridelenia frekvencie:  91,7 MHz Poprad 

ÚP: 13:00 hod.         
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 21. 11. 2016 – výberové konanie 
  
10:00 hod.     C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
10:20 hod.     RADIO ON, s.r.o., Bratislava 
10:40 hod.     T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
11:00 hod.     Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava 
11:20 hod.     Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
11:40 hod.     RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
12:00 hod. Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany 
12:20 hod. Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
12:40 hod.  Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica 
13:00 hod. Marek Petráš, Košice 
 
 
22. 11. 2016, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 745/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz  Bratislava Dúbravka 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava 
        T.W.Rádio s.r.o., Bratislava      
 
3/ Výberové konanie  
SK: 746/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Košice 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava      
 
4/ Výberové konanie  
SK: 747/SKL/2016 
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Lendak 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica      
          
5/ Výberové konanie  
SK: 748/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,6 MHz Nitra 
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou     
   
 



6/ Výberové konanie 
SK: 749/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Nitra 
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava      
 
7/ Výberové konanie  
SK: 750/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,3 MHz Poprad 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava     
          
 8/ Výberové konanie  
SK: 751/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Poprad 
ÚK: Marek Petráš, Košice       
 
9/ Výberové konanie  
SK: 752/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
10/ Výberové konanie 
SK: 753/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Trnava 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
        Radio ON s.r.o., Bratislava       
 
11/ Výberové konanie  
SK: 754/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,9 MHz Trnava 
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany     
 
12/ Výberové konanie  
SK: 755/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra       
 
13/ Výberové konanie  
SK: 756/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  101,0 MHz Žilina 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.,  Bratislava      
 
14/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : AT MEDIA Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/127 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 668/SO/2016      
(na vysielanie programu Zaostrené na... z dní 9. a 17. 8. 2016)  
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 702/SO/2016     
(na vysielanie programu Zlodejka kníh zo dňa  24. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 



17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 703/SO/2016     
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 30. 9. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 721/SO/2016      
(na vysielanie programu Pozrime sa na to... zo dňa 4.10.2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 689/SO/2016      
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 23.9.2016)  
Vysielateľ: MEDIAL TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/101 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.724/M/2016  
(monitorované dni:6.9.2016) 
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o,     číslo licencie: TD/159 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 692/M/2016  
(monitorované dni: 30.9. a 3.10.2016) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie: T/43, TD/19 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 693/M/2016 
(monitorované dni: 17.9. a 30.9.2016) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca               číslo licencie: T/101 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 759/M/2016 
(monitorované dni: 3.10.2016) 
Vysielateľ: ATELIER TV s.r.o.               číslo licencie:  T/228 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 738/M/2016 
(monitorované dni: 14.9.2016 ) 
Vysielateľ: INFOKANÁL PLIEŠOVCE, spol. s.r.o.        číslo licencie: T/235 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.776/M/2016  
(monitorované dni: 28. 9. 2016) 
Vysielateľ: rEhit s.r.o.       číslo licencie: TD/172 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.762/M/2016  
(monitorované dni: 28. 9. 2016) 
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.      číslo licencie: R/121 
 
27/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 



28/ Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: rozhlasové programové služby 
 
29/ SK č.: 556/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 340/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS / Ďalšia zmena vo vedení 
Úradu pre dohľad / Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť/  
20.4.2016 a 24.4.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
30/ SK č.: 554/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 383/SO/2016, 399/SO/2016, 400/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Problémové prístroje/ 
7.5.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
31/ SK č.: 676/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa č.  597/M/2016 kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e),  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Magazín/22. 6. 2016/ Gúta TV 
ÚK: Gúta TV s.r.o.                číslo licencie: T/168 
 
32/ SK č.: 663/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016 
Doplnenie: Správa č. 600/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný záznam vysielania 27.6.2016/Televízia 
Centrum 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video             číslo licencie: TD/18  
 
33/ SK č.: 474/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 248/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Športové  noviny/Škantárovci nepodceňujú 
regeneráciu/ 23.3.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
34/ SK č.: 763/SKL/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: JOLIN, s.r.o.     číslo licencie: R/124 
 
35/ SK č.: 781/SKL/2016 zo dňa 4. 11. 2016 
Žiadosť o odňatie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/122 
 
36/ SK č.: 728/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.      číslo licencie: TD/135 



37/ SK č.: 733/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016 
Oznámenie  o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV Štrba, s.r.o.       číslo licencie: TKR/202 
 
38/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.impulz.press 
Poskytovateľ: Považie Company s.r.o.  
Stanovisko č. 767/AMS/2016 
 
39/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.213.sk 
Poskytovateľ: Elements Channel, s.r.o., 
Stanovisko č. 765/AMS/2016 
           
40/ Rôzne 
 
 

********************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 816 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-20/1.726: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 745/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz  Bratislava Dúbravka 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava 
        T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-20/2.727: 
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. 745/SKL/2016 začatom 
dňa 19. 9. 2016 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 
účastníkmi konania: 



Radio ON s.r.o.   
Pribišova 19/A  
Bratislava 841 05 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17  
Bratislava 821 04  
 
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. 
 

I. 
prideľuje frekvenciu  91,7 MHz Bratislava Dúbravka 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90 spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Bratislava a podľa 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19. 4. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   
„91,7 MHz Bratislava Dúbravka“ 
            
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 
„2.5 Frekvencia: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
Lokalita: Dúbravka 
Frekvenčný list : 10975/OSFS/2016“ 
 

II. 
zamieta 

 
podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosti účastníka konania,  spoločnosti:  Radio 
ON s.r.o. , Pribišova 19/A, Bratislava 841 05. 
 
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. 
 
Úloha č. 16-19/817: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania T.W.Rádio s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku a účastníkovi konania Radio ON s.r.o. 
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
  
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 746/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Košice 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
 



Uznesenie č. 16-20/3.728: 
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. 746/SKL/2016 začatom 
dňa 19. 9. 2016 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: 
 
T.W.Rádio s.r.o.   
Banšelova 17  
Bratislava 821 04  
 
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  88,6 MHz Košice 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90 spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Bratislava a podľa 

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

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19. 4. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   
„88,6 MHz Košice“ 
            
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 
 „2.5 Frekvencia: 88,6 MHz Košice 
Lokalita: Košice 
Frekvenčný list : 10976/OSFS/2016“  
 
Úloha č. 16-19/818: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania T.W.Rádio s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 747/SKL/2016 
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Lendak 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
Uznesenie č. 16-20/4.729:  
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. : 747/SKL/2016, začatom 
dňa 19.9.2016  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: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
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  92,9 MHz  Lendak 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/119 spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská 
Bystrica 
 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/119/2012 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   92,9 MHz  Lendak          
 
2. V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 92,9 MHz  Lendak 
    Lokalita: Lendak 
    Frekvenčný list: 10977/OSFS/2016“  

 
Úloha č. 16-19/819: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie  
a zašle ho spol. Rádio LUMEN, spol. s r.o., spolu s  frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 748/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,6 MHz Nitra 
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou  
 
Uznesenie č. 16-20/5.730: 
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. 748/SKL/2016 začatom 
dňa 19. 9. 2016 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: 
 
Rádio WOW s.r.o.   
Námestie Ľ. Štúra 6 
Bánovce nad Bebravou 957 01 



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  93,6 MHz Nitra 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113 spoločnosti Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad 
Bebravou a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/113/2011 zo dňa 10. 5. 2011 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   
„93,6 MHz Nitra“ 
            
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 
„2.5 Frekvencia: 93,6 MHz Nitra 
Lokalita: Nitra 
Frekvenčný list : 10978/OSFS/2016“ 
 
Úloha č. 16-19/820: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania Rádio WOW s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Výberové konanie 
SK: 749/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Nitra 
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava 
Uznesenie č. 16-20/6.731: 
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 č. 749/SKL/2016 začatom dňa 19. 9. 2016 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  104,1 MHz Nitra 
 
 

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:  104,1 MHz Nitra 
            
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 
„Frekvencia: 104,1 MHz Nitra 
Lokalita: Nitra 
Frekvenčný list : 10979/OSFS/2016“ 
 
Úloha č. 16-19/821: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania C.S.M. group s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 750/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,3 MHz Poprad 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-20/7.732: 
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. : 750/SKL/2016, začatom 
dňa 19.9.2016  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: 
 
Best FM Media spol.  s r.o. 
Strojnícka 31 
821 05 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  90,3 MHz  Poprad 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/101 spoločnosti Best FM Media spol.  s r.o., 
Bratislava 
 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  



mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/101/2007 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   90,3 MHz  Poprad          
2. V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 90,3 MHz  Poprad 
    Lokalita: Poprad 
    Frekvenčný list: 10980/OSFS/2016“  
 
Úloha č. 16-19/822: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie  
a zašle ho spol.  Best FM Media spol.  s r.o., spolu s  frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 751/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Poprad 
ÚK: Marek Petráš, Košice 
 
Uznesenie č. 16-20/8.733: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 751/SKL/2016 začatom 
dňa 19.9.2016, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 
040 01 Košice 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
I. 
 

 prideľuje frekvenciu  91,7 MHz Poprad 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 Marekovi Petrášovi, Košice a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a 

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/93/2006 zo dňa 17.07.2006 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 91,7 MHz Poprad,    



2. v Čl. IV časť 2 sa vkladá text: 
  „Frekvencia: 91,7 MHz Poprad 
    Lokalita: Poprad 
    Frekvenčný list : 10981/OSFS/2016“  
   
Úloha č. 16-19/823: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania Marek Petráš, Košice, spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 22. 12.2016                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 752/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 16-20/9.734: 
Rada pre vysielanie 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, posúdila v správnom 
konaní č. 752/SKL/2016 začatom dňa 19.9.2016, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť o  
zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkom konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina  
845 45 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 v spojení s § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

prideľuje frekvenciu 101,9 MHz – Spišská Nová Ves 
 

Rozhlasu a televízii Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava pre potreby rozhlasovej 
programovej služby Rádio Regina. 
 
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. 
 
Úloha č. 16-19/824: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania Rozhlasu a televízii Slovenska spolu s frekvenčným listom a výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.12.2016                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie 
SK: 753/SKL/2016 



vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Trnava 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
        Radio ON s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 16-20/10.735: 
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.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 753/SKL/2016 
vedené s účastníkmi konania  
 
Radio ON s.r.o.   
Pribišova 19/A  
Bratislava 841 05 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17  
Bratislava 821 04  
 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 16-19/825: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkom konania. 
T: 2.12.2016                                                                                                                                  Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie  
SK: 754/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,9 MHz Trnava 
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany  
 
Uznesenie č. 16-20/11.736: 
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. 754/SKL/2016 začatom dňa 
19.9.2016, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania: 
 
Trnavská produkčná s.r.o. 
Hlboká 3026/25  
921 01 Piešťany 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti: Trnavská produkčná s.r.o., 



Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany 
 

licenciu č. R/132 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

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

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne, 7 dní týždenne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelená frekvencia: 103,9 MHz  Trnava 

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu  Trnava zo dňa 23. 9. 2016, vložka č. 
37989/T. 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 23. 9. 2016, vložka č. 37989/T. 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade 
podaním č. 4521/2016/P zo dňa 9. 11. 2016: 
      a) Spravodajstvo: 0,2 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 2,9 % 
 d) Ostatný program: 96,9 % 
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: 3,1 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0% 

 
IV. 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD, formát 
MP3 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  

2.1. Frekvencia: 103,9 MHz Trnava 
 Lokalita:  Trnava 



 Frekvenčný list: 10984/OSFS/2016 
 
3.  Špecifikácia RDS pre 103,9 MHz Trnava :  

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

 
Úloha č. 16-19/826: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania Trnavská produkčná s.r.o., spolu s frekvenčným listom a  výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2016                               Z: PLO 

 
K bodu 12/ 
Výberové konanie  
SK: 755/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra  
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie  
SK: 756/SKL/2016 
vo veci pridelenia frekvencie:  101,0 MHz Žilina 
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.,  Bratislava      
 
Uznesenie č. 16-20/13.737: 
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. 756/SKL/2016 začatom 
dňa 19. 9. 2016 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: 
 
T.W.Rádio s.r.o.   
Banšelova 17  
Bratislava 821 04  
 
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  101,0 MHz Žilina 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90 spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Bratislava a podľa 

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19. 4. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
takto: 
 
1. V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:   
„101,0 MHz Žilina“ 
            
2. v čl. IV bod 2 sa dopĺňa nasledovný bod a text: 
 „2.5 Frekvencia: 101,0 MHz Žilina 
Lokalita: Žilina 
Frekvenčný list : 10986/OSFS/2016“  
 
Úloha č. 16-19/827: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania T.W.Rádio s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
 
VEREJNÉ 
 
K bodu 14/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : AT MEDIA Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/127 
 
Uznesenie č. 16-20/14.738: 
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 AT MEDIA Slovakia, 
s. r. o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným nezačatím vysielania programovej služby DANCE FM do 360 dní po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-19/828: 
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: 6. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 668/SO/2016      
(na vysielanie programu Zaostrené na... z dní 9. a 17. 8. 2016)  
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.     číslo licencie: TD/91 
 
Uznesenie č. 16-20/15.739: 
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. 668/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Liptov, vysielateľa Televízia Liptov, a.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/829: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 702/SO/2016     
(na vysielanie programu Zlodejka kníh zo dňa  24. 9. 2016)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-20/16.740: 
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. 702/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 



Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  zdržala sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/830: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 703/SO/2016     
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 30. 9. 2016)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 16-20/17.741: 
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. 703/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 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: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/831: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2016                                Z: PgO 
        
Uznesenie č. 16-20/17.742: 
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 RTVS vo veci 
možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby Jednotka dňa 
30. 9. 2016 o cca 20:28 hod. odvysielal program Milujem Slovensko, v ktorom došlo k umiestňovaniu 
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov 
označením na začiatku a na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 



Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/832: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 721/SO/2016      
(na vysielanie programu Pozrime sa na to... zo dňa 4.10.2016)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-20/18.743: 
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. 721/SO/2016 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/833: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 689/SO/2016      
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 23.9.2016)  
Vysielateľ: MEDIAL TV, s.r.o.      číslo licencie: TD/101 
 
Uznesenie č. 16-20/19.744: 
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 MEDIAL TV, s. r. o.  
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
23. 9. 2016 v čase od 17:00:00 hod. do 19:59:23 hod. mohol vysielať televíznu programovú službu 
Púchovská televízia v rozpore s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  zdržal sa 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/834: 
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: 6. 12. 2016  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/812: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 12. 2016                             Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.724/M/2016  
(monitorované dni: 6.9.2016) 
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o,     číslo licencie: TD/159 
 
Uznesenie č. 16-20/20.745: 
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. 724/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000  
Z. z. vysielania programovej služby Považie vysielateľa MEDIA COMPANY s. r. o. číslo licencie 
TD/159 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 6. 9. 2016 nebolo zistené porušenie 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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



Úloha č. 16-19/835: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 12. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 692/M/2016  
(monitorované dni: 30.9. a 3.10.2016) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie: T/43, TD/19 
 
Uznesenie č. 16-20/21.746: 
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. 692/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, 
s.r.o., Prievidza, číslo licencie T/43, TD/19 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
30.9.2016 a 3.10.2016 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/836: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 693/M/2016 
(monitorované dni: 17.9. a 30.9.2016) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca               číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 16-20/22.747: 
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. 693/M/2016 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa OTS, s.r.o., Čadca, číslo licencie 
T/101 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 27.9.2016 a 30.9.2016 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 



Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/837: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 12. 2016                                       Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 759/M/2016 
(monitorované dni: 3.10.2016) 
Vysielateľ: ATELIER TV s.r.o.               číslo licencie:  T/228 
 
Uznesenie č. 16-20/23.748: 
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 ATELIER TV s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý 24-hodinový záznam vysielania programovej služby Krupinská 
televízia (KTV) zo dňa 3. 10. 2016. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/838: 
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: 6. 12. 2016  Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 738/M/2016 
(monitorované dni: 14.9.2016 ) 
Vysielateľ: INFOKANÁL PLIEŠOVCE, spol. s.r.o.        číslo licencie: T/235 
 
Uznesenie č. 16-20/24.749: 
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 INFO KANÁL 
Pliešovce, 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 4-hodinový záznam vysielania 



programovej služby INFO KANÁL Pliešovce (IKP) zo dňa 14. 9. 2016 v čase od 19:00 hod. do 23:00 
hod. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/839: 
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: 6. 12. 2016                     Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.776/M/2016  
(monitorované dni: 28. 9. 2016) 
Vysielateľ: rEhit s.r.o.       číslo licencie: TD/172 
 
Uznesenie č. 16-20/25.750: 
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 rEhit s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe KTV (Kežmarská televízia) dňa 28. 9. 2016 v časovom rozmedzí  od 15:00:00 
hod. do 15:59:59  hod., od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. a od 19:00:00 hod. do 19:59:59 hod. mohlo 
dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/840: 
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: 6. 12. 2016  Z: PLO 
 



K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.762/M/2016  
(monitorované dni: 28. 9. 2016) 
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.      číslo licencie: R/121 
 
Uznesenie č. 16-20/26.751: 
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. 762/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000     
Z. z. vysielania televíznej programovej služby Rocková republika vysielateľa C.S.M. group s.r.o., 
číslo licencie R/121 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 28. 9. 2016 nebolo zistené 
porušenie zákona o vysielaní a retransmisii. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/841: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 12. 2016          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
         MAC TV s.r.o. 
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 16-20/27.752: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za  
3. štvrťrok 2016. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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



K bodu 28/ 
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016 
Vysielatelia: rozhlasové programové služby 
 
Uznesenie č. 16-20/28.753: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016. 
 
Uznesenie č. 16-20/28.754: 
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 RTVS, vysielateľ na 
základe zákona, vo veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že za mesiace júl až september 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Regina z 
času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových 
slovenských hudobných diel. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/842: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-20/28.755: 
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 WINTER média, 
a.s., vo veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za 
mesiace júl až september 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe  Rádio Piešťany z času 
vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských 
hudobných diel. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/843: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-20/28.756: 
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 JOLIN, s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 28 b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že za mesiace júl až 
september 2016 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe RADIO PLUS z času vysielania 
vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných 
diel. 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/844: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-20/28.757: 
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. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby RÁDIO KISS obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace júl až september 2016. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/845: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-20/28.758: 
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 Marián Dokupil – 
Doko Media, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o 
odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Šláger Rádio obsahujúcu vyhodnotenie 
podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace júl až september 2016. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/846: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-20/28.759: 
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 WOW s.r.o., 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,  že 
nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných 
programoch rozhlasovej programovej služby RADIO WOW obsahujúcu vyhodnotenie podielu 
slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiac júl 2016. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová neprítomná 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 



Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/847: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 6. 12. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 556/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 340/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS / Ďalšia zmena vo vedení 
Úradu pre dohľad / Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť/  
20.4.2016 a 24.4.2016/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-20/29.760: 
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. 556/SKO/2016 
vedené proti účastníkovi konania Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti 
týkajúcej sa vysielania programu Správy RTVS, vysielaného na programovej službe Jednotka dňa  
20. 4. 2016 

 
z a s t a v u j e, 

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

Danielová proti 
Kmec   proti 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/848: 
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: 2. 12. 2016                    Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/849: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 12. 2016                                                       Z: PgO 
 



Uznesenie č. 16-20/29.760-1: 
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. 556/SKO/2016 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe Jednotka odvysielal dňa 24. 4. 2016 v čase o cca 19:00 hod. 
program Správy RTVS a v rámci neho príspevok s názvom Za kauzu predraženého piešťanského CT 
niekto musí niesť zodpovednosť, v ktorom nesprostredkoval stanovisko GP ku konkrétnym 
skutočnostiam týkajúcim sa zrušenia obvinení voči deviatim osobám v kauze piešťanského CT, čím 
došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  proti 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, 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: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/850: 
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: 22. 12. 2016                    Z: PLO 



Úloha č. 16-19/851: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 12. 2016                                                       Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 554/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 383/SO/2016, 399/SO/2016, 400/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Problémové prístroje/ 
7.5.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-20/30.761: 
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. 554/SKO/2016 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 7. 5. 2016 v čase o cca 19:00 hod. 
program Televízne noviny s príspevkom Problémové prístroje, v ktorom neposkytol priestor na 
vysvetlenie deklarovaných odlišností zdravotníckeho prístroja - ventilátora Hamilton T1 v súvislosti  
s jeho údajným predraženým nákupom, riaditeľovi štátnej Záchrannej služby Košice, čím došlo 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Danielová za 
Kmec   za 



Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/852: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 12. 2016                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 16-19/853: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2016                                  Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 676/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016 
Doplnenie: Správa č.  597/M/2016 kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e),  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Magazín/22. 6. 2016/ Gúta TV 
ÚK: Gúta TV s.r.o.                číslo licencie: T/168 
 
Uznesenie č. 16-20/31.762: 
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. 676/SKO/2016 Gúta TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

 povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 
zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

tým, 

že dňa 22. 6. 2016 v čase o cca 18:00 hod. na televíznej programovej službe Gúta TV odvysielal 
v rámci programu Magazín záznam zo zasadania mestského zastupiteľstva v maďarskom jazyku, čím 
došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej 
služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade 
s osobitnými predpismi, 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 



Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

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

II. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že dňa 22. 6. 2016 v čase o cca 18:00 hod. v rámci televíznej programovej služby Gúta TV odvysielal 
sponzorovaný program Magazín, ktorý nebol na začiatku a na konci zreteľne označený názvom 
sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide 
o fyzickú osobu, príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/854: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 12. 2016                                             Z: PLO 
 



K bodu 32/ 
SK č.: 663/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016 
Doplnenie: Správa č. 600/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný záznam vysielania 27.6.2016/Televízia 
Centrum 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video             číslo licencie: TD/18  
 
Uznesenie č. 16-20/32.763: 
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. 663/SKO/2016 Július Pereszlényi – Servis TV - Video 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Televízia Centrum 
zo dňa 27. 6. 2016 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod do 15 dní od doručenia žiadosti Rady 
o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 165 €,-, slovom stošesťdesiatpäť 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***16,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 



Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/855: 
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: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 474/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 248/SO/2016)  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Športové  noviny/Škantárovci nepodceňujú 
regeneráciu/ 23.3.2016/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 16-20/33.764: 
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.  
474/SKO/2016 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým,  

 
že na programovej službe TV MARKÍZA v programe Športové noviny zo dňa 23. 3. 2016 vysielanom 
o cca 20:06 hod. odvysielal príspevok Škantárovci nepodceňujú regeneráciu obsahujúci informácie 
o spoločnosti VEGAS group s.r.o., cit.:  
 
V úvode príspevku napravo od moderátorky Jany Hospodárovej je na LCD paneli zobrazený 
slovenský športovec, kanoista Peter Škantár, ktorý nesie v rukách biely matrac zabalený v priesvitnej 
fólii. Následne ho oprie o stenu na priedomí. V nasledujúcom prestrihu na uvedenom paneli je 
zobrazený Ladislav Škantár nesúci na rukách malé dieťa, s ktorým si ľahol na posteľ.  
Redaktor: „Ladislav a Peter Škantárovci nenechávajú v boji o Rio nič na náhodu a myslia na každý 
detail. Na dokonalú regeneráciu po ťažkých tréningoch si zabezpečili nové matrace.“ 
Ďalší prestrih (už záber na celú obrazovku) prináša pohľad na P. Škantára stojaceho na priedomí vedľa 
matracu zabaleného v priesvitnej fólii. P. Škantár ukázal naň následne palcom ľavej ruky. 
V nasledujúcom prestrihu L. Škantár stojí v izbe. Kamera upriamila pozornosť na dvojposteľ s dvoma 
bielymi matracmi, na ktorej je vidno v najvzdialenejšom rohu položenú kanoistickú prilbu, na ktorej sa 
vyníma slovenský dvojkríž, pod ktorým je zobrazené logo „matrace Vegas.“ V ďalšom prestrihu 
hovorí kanoista Ladislav Škantár do mikrofónu (v dolnej časti obrazovky nápis Ladislav Škantár, pod 
ním REPREZENTANT SR). Kamera ho sníma spredu. Na jeho bunde je okrem loga zn. Adidas 
a Športového klubu Polície vidno aj logá sponzorov Tipos, matrace Vegas a Strategic Services.  
Ladislav Škantár: „Keď sa dobre vyspíme, tak vtedy sa nám dobre trénuje a cítime sa super, cítime sa 
fit, takže sľubujeme si od toho veľa.“ 



Následne prestrih na vyššie uvedenú dvojposteľ, na ktorej sa vynímajú dva biele matrace so vzormi na 
bokoch. V nasledujúcom prestrihu hovorí do mikrofónu Peter Škantár (v dolnej časti obrazovky nápis 
Peter Škantár, pod ním REPREZENTANT SR), ktorý má na sebe rovnakú športovú bundu ako jeho 
bratranec Ladislav. Nasleduje ešte jeden záber na dvojposteľ s už popisovanou prilbou v rohu. Potom 
sa do záberu vracia rozhovor s P. Škantárom.  
Peter Škantár: „Vieme, že spánok je najlepšia pasívna regenerácia, na tých matracoch predsa len 
trávime viac ako jednu tretinu dňa, ktoré možno si na nich vysnívame aj ten olympijský sen 
a premeníme ho na skutočnosť.“ 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 15 000,- €, slovom pätnásťtisíc 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***16, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/856: 
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: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
 
 



Úloha č. 16-19/857: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2016                    Z: PgO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 763/SKL/2016 zo dňa 25. 10. 2016 
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie 
ÚK: JOLIN, s.r.o.     číslo licencie: R/124 
 
Uznesenie č. 16-20/34.765: 
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. 763/SKL/2016 zo dňa 25. 10. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v licencii č. R/124 účastníka konania 
 
JOLIN, s.r.o. 
Panská dolina 75 
949 01 Nitra 
 
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 rozhlasové vysielanie č. R/124 z dňa 12. 6. 2013 nasledovne: 
 
Článok II bod 2 znie: 
 
„2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 31. 10. 2016, Oddiel: Sro, vložka číslo:12200/N.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-19/858: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 763/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti JOLIN, s.r.o.. 
T: 22. 12. 2016                             Z: PLO 



K bodu 35/ 
SK č.: 781/SKL/2016 zo dňa 4. 11. 2016 
Žiadosť o odňatie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/122 
 
Uznesenie č. 16-20/35.766: 
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. 781/SKL/2016 zo dňa 4.11.2016, posúdila žiadosť 
o odňatie licencie na televízne vysielanie č. TD/122 účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
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  

 
ku dňu 31.12.2016  

 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/122 účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o. 
spol.  s r.o.  Bratislava,  z dôvodu, že o to  držiteľ licencie dňa 4.11.2016 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 16-19/859: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 781/SKL/2016  písomné znenie rozhodnutia a zašle 
ho účastníkovi konania  
T: 22. 12. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 728/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016 
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.      číslo licencie: TD/135 
 
Uznesenie č. 16-20/36.767: 
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. 728/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/135/2014 účastníka konania 
 
TV Štrba, s.r.o. 
Hlavná 188/67, 
059 38 Štrba 
 
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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. TD/135 nasledovne: 
 
V časti II. sa mení a znie: 
 
„2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 13172/P, oddiel: Sro, zo dňa 
22. 9. 2016.“ 
 
Úloha č. 16-19/860: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 728/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti TV Štrba, s.r.o.. 
T: 22. 12. 2016                             Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 733/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016 
Oznámenie  o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV Štrba, s.r.o.       číslo licencie: TKR/202 
 
Uznesenie č. 16-20/35.768: 
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. 733/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 
2016 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/202 podľa ustanovenia § 60 ods. 8 
zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
TV Štrba, s.r.o. 
Hlavná 188/67  
Štrba 059 38 
 
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     
 

r o zh o d n u t i e :  
 

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie TKR/202 v bode č. 4  takto: 
 
 „4. Ponuka programových služieb: 
       televízne programové služby 
       základná ponuka: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TV DOMA,   

DAJTO, TA3, VIVA, PRO7, WAU, SENZI, Nova International“ 
 
 
 
 
 



Úloha č. 16-19/861: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 733/SKL/2016 a zašle ho  
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 12. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.impulz.press 
Poskytovateľ: Považie Company s.r.o.  
Stanovisko č. 767/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-20/36.769: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Považie Company s.r.o. doručené dňa 
14. 10. 2016 o prevádzkovaní služby Impulz.press prevádzkovanej na internetovej stránke http:// 
www.impulz.press a odmieta ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nespadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 16-19/862: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Považie Company s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 14. 10. 2016 a zaevidovaného pod. č. 4076/2016/P. 
T: 2. 12. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.213.sk 
Poskytovateľ: Elements Channel, s.r.o., 
Stanovisko č. 765/AMS/2016 
 
Uznesenie č. 16-20/39.770: 
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Elements Channel, s.r.o. doručené dňa 
25. 10. 2016 o prevádzkovaní služby www.123.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke 
http://213.sk a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Úloha č. 16-19/863: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Elements Channel, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
doručeného dňa 25. 10. 2016 a zaevidovaného pod. č. 4289/2016/P. 
T: 2. 12. 2016                                Z: PgO 
 
40/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 10. 2016 

Uznesenie č. 16-20/40.771: 
Rada berie na vedomie predložené čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 10. 2016 
 
Hlasovanie: 

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2017 
 
 
Uznesenie č. 16-20/40.772: 
Rada schvaľuje predložený Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2017.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 16-20/40.773: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií  na rozhlasové terestriálne vysielanie 
v mesiaci november 2016.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Mimoriadna odmena  riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 16-20/40.774: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.3. 2004 a § 20 ods. 1  zákona  
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac november 2016. 
 
 



Hlasovanie: 
Danielová za 
Kmec   za 
Alakša  za 
Fašiangová za 
Holan   neprítomný 
Kolenič  za 
Mistrík  za 
Pék  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
              PhDr. Marta Danielová 
                        predsedníčka 
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 
      
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Zoltán Pék 
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