
Zápisnica č. 05/2016  
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  
dňa 8. 3. 2016 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. Art. Ingrid Fašiangová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda Rady, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 893/SKL/2015 zo dňa 8.9.2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Marián Dokupil - Doko Media, Dubnica nad Váhom  číslo licencie: R/89 
 
3/ SK č.: 1222/SKL/2015 zo dňa 27.10.2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
ÚP: 10:00 hod 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 66/SO/2016      
(na vysielanie z dní 9., 16. a 30. 11. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 67/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu Goral Vodka Master z dní 24. a 26. 12. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1315/SO/2015     
(na vysielanie programu Macík zo dňa 19. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1311/SO/2015, 1309/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015    
(na vysielanie komunikátu Clavin z dní 13., 14., 16. a 17. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17, TD/7   
 
8/Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1317/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 26. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 



10/Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1312/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 15. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1/SO/2016     
(na vysielanie programu Mastičkár zo dňa 23. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1330/SO/2015     
(na vysielanie šotu Návrat zo dňa 27. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1331/SO/2015      
(na vysielanie upútavky na film Neserte nám pestúnku zo dňa 28. 12. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
14/ SK č.: 1218/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 900/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Agentura Jasno/19.9.2015/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
ÚP: 10:20 hod 
 
           
NEVEREJNÉ 
 
15/ SK č.: 123/SKL/2016 zo dňa 10. 2. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Life TV s.r.o.  
 
16/SK č.: 147/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Žiadosť  o registráciu retransmisie  
ÚK: ISPER Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
17/ SK č.: 126/SKL/2016 zo dňa 22. 2. 2016 
Žiadosť o odňatie  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: DRV s.r.o.      číslo licencie: R/109 
 
18/ SK č.: 19/SKL/2016 zo dňa 13. 1. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
19/ SK č.: 97/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/13 
 
20/ SK č.: 135/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/67 
 



21/ SK č.: 139/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/68 
 
22/ SK č.: 136/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/69 
 
23/ SK č.: 137/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/70 
 
24/ SK č.: 138/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/71 
 
25/ SK č.: 60/SKL/2016 zo dňa 5. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TD/75 
    
26/ SK č.: 78/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/239 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo registrácie: TKR/239 
 
27/ SK č.: 80/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/346 
ÚK: e-Net,  s.r.o.       číslo registrácie: TKR/346 
 
28/ SK č.: 69/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/352 
ÚK: Trenčianske kúpele, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/352 
 
29/ SK č.: 140/SKL/2016 zo dňa 17. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/213 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice    číslo registrácie: TKR/213 
 
30/ SK č.: 95/SKL/2016 zo dňa 3. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/224 
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.      číslo registrácie: TKR/224 
 
31/ SK č.: 158/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353 
ÚK: SWAN plus, a.s.      číslo registrácie: TKR/353 
 
32/ SK č.: 157/SKL/2016 zo dňa 11. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 
ÚK: SWAN, a.s.      číslo registrácie: TKR/275 
 
33/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby banaxi 
Poskytovateľ: BANAXI Limited 
Stanovisko č. 1329/AMS/2015 
 
34/ Rôzne 
 
 



Ústne pojednávanie: 
 
10:00 hod. 1222/SKL/2015 RÁDIO KISS s.r.o. 
10:20 hod. 1218/SKO/2015 MAC TV s.r.o. 
 
 

********************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 141 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 16-05/1.128: 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/ 
SK č.: 893/SKL/2015 zo dňa 8.9.2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Marián Dokupil - Doko Media, Dubnica nad Váhom  číslo licencie: R/89 
  
Uznesenie č. 16-05/2.129: 
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. 893/SKL/2015 
vedené proti Marián Dokupil - Doko Media, Dubnica nad Váhom 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. 
 
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. 16-05/142: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 22. 3. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 1222/SKL/2015 zo dňa 27.10.2015 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.       číslo licencie: R/126 
 
Bod sa odročuje. 
 

K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 66/SO/2016      
(na vysielanie z dní 9., 16. a 30. 11. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 16-05/4.130: 
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. 66/SO/2016 smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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. 16-05/143: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 18. 3. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 67/SO/2016     
(na vysielanie reklamného spotu Goral Vodka Master z dní 24. a 26. 12. 2015)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 16-05/5.131: 
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 C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe TA3 odvysielal dňa 24. 12. 2015 o cca 21:27 hod. a 26. 12. 2015 o cca 21:47 hod. 
teda v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj GORAL Vodka Master. 
 
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. 16-05/144: 
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: 22. 3. 2016                               Z: PLO 
 
Úloha č. 16-05/145: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 3. 2016                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1315/SO/2015     
(na vysielanie programu Macík zo dňa 19. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie je v bode č. 7. 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1311/SO/2015, 1309/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015    
(na vysielanie komunikátu Clavin z dní 13., 14., 16. a 17. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17, TD/7   
 
Uznesenie č. 16-05/7.132: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o.  
1. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  

a) dňa 13. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch  
- o cca 20:06 hod., cca 20:16 hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu 

Športové noviny odkazom na jeho produkt Clavin, 
- o cca 20:33 hod., cca 20:59 hod., cca 21:30 hod., cca 21:59 hod., cca 22:19 hod. odvysielal 

komunikát označujúci sponzora programu Tiesňová linka odkazom na jeho produkt Clavin, 
- o cca 22:37 hod. a cca 22:58 hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu 96 

hodín odkazom na jeho produkt Clavin, 



- o cca 20:27 hod., cca 20:32 hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu Počasie 
odkazom na jeho produkt Ocutein Brillant a o cca 22:49 hod. odvysielal komunikát 
označujúci sponzora programu 96 hodín odkazom na jeho produkt Ocutein Brillant, 

 
b) dňa 14. 12. 2015 v rámci programovej služby TV DOMA v časoch  

- o cca 20:39 hod., cca 20:45 hod., cca 20:54 hod., cca 21:11 hod., cca 21:39 hod. odvysielal 
komunikát označujúci sponzora programu Mentalista odkazom na jeho produkt Clavin, 

- o cca 20:40 hod., cca 21:39:11 hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu 
Mentalista odkazom na jeho produkt Tantum Verde a o cca 21:39:45 hod. odvysielal 
komunikát označujúci sponzora programu Vianoce so Santom odkazom na jeho produkt 
Tantum Verde, 

- o cca 20:39 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu Varte s nami 
spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., 

 
c) dňa 16. 12. 2015 v rámci programovej služby TV DOMA v časoch 

- o cca 19:39 hod., cca 19:53 hod., cca 20:11 hod., cca 20:40:03 hod. odvysielal komunikát 
označujúci sponzora programu Dr. House odkazom na jeho produkt Clavin a o cca 20:40:17 
hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu Dr. House odkazom na jeho 
produkt Clavin, 

- o cca 19:39 hod. a cca 20:39 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu Dr. 
House webový portál zlavomat.sk, 

 
d) dňa 17. 12. 2015 v rámci programovej služby TV DOMA v časoch 

- o cca 19:39 hod., cca 19:51 hod., cca 20:08 hod., cca 20:39:25 hod. odvysielal komunikát 
označujúci sponzora programu Dr. House odkazom na jeho produkt Clavin a o cca 20:39:49 
hod. odvysielal komunikát označujúci sponzora programu Mentalista odkazom na jeho 
produkt Clavin, 

- o cca 19:39:23 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu Priatelia webový 
portál zlavomat.sk a o cca 19:39:47 hod. a cca 20:39 hod. odvysielal komunikát označujúci za 
sponzora programu Dr. House webový portál zlavomat.sk, 

 
e) dňa 19. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v časoch 

- o cca 22:17 hod., cca 22:37 hod., cca 22:57 hod., cca 23:34 hod. a cca 23:59 hod. odvysielal 
komunikát označujúci sponzora programu Macík odkazom jeho produkt Clavin, 

- o cca 22:29 hod., cca 22:49 hod., cca 23:25 hod., cca 23:51 hod. odvysielal komunikát 
označujúci sponzora programu Macík odkazom na jeho produkt Ocutein Brillant, 

 
f) dňa 19. 12. 2015 v rámci programovej služby TV MARKÍZA v čase o cca 00:29 hod. odvysielal 
komunikát označujúci sponzora programu Macík odkazom na jeho produkt Ocutein Brillant, 
 

ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od 
iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
2. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej   
programovej službe TV MARKÍZA  

a) dňa 13. 12. 2015 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 hod., v čase od 21:00:00  hod. do 21:59:59 
hod. a v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod., 
b) dňa 19. 12. 2015 v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod., od 23:00:00 hod. do 23:59:59 hod., 
c) dňa 20. 12. 2015 v čase od 00:00:00 hod. do 00:59:59 hod 

mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom 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.  
 
Úloha č. 16-05/146: 
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:  22. 3. 2016                              Z: PLO 
 
Úloha č. 16-05/147: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 3. 2016                             Z: PgO 
 
 

Uznesenie č. 16-05/7.133: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1309/SO/2015, 
1311/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1315/SO/2015, 1327/SO/2015 smerujúce voči 
vysielaniu televíznych programových služieb TV MARKÍZA a TV DOMA vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  

- § 19 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z.,   
- § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., 
- § 32 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 308/2000 Z. z.,  
- § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
- § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-05/148: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 18. 3. 2016                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 16-05/7.134: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 



SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 13. 12. 2015 o cca 21:57:01 
hod., teda v čase medzi 06:00 hod. a 22:00 hod., reklamu na alkoholický nápoj Kingswood hot cider. 
 
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. 16-05/149: 
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: 22. 3. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1317/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-05/8.135: 
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.“) § 14a zákona 
č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1317/SO/2015 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: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 16-05/150: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 3. 2016                             Z: PgO 
 
 
 



K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2/SO/2016      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 26. 11. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
 
Uznesenie č. 16-05/9.136: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 26. 11. 2015 v čase o cca 19:00 hod. v rámci televíznej programovej služby 
TV MARKÍZA odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Vo vražde má prsty 
aj manželka, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu. 
 
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. 16-05/151: 
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: 22. 3. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-05/152: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 3. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1312/SO/2015      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 15. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 16-05/10.137: 
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. 1312/SO/2015 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: 
Mistrík  proti 
Abrahám za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Fašiangová za 
Holan   zdržal sa 
Kmec     proti 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-3-1, uznesenie bolo prijaté.      
 
Úloha č. 16-05/153: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 3. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1/SO/2016     
(na vysielanie programu Mastičkár zo dňa 23. 12. 2015)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
  
Uznesenie č. 16-05/9.138 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2015 v čase od cca 20:28 hod. odvysielal  
na televíznej programovej službe Jednotka program Mastičkár, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu 
povinnosti vysielať audiovizuálne dielo len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv 
k tomuto dielu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-05/154: 
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: 22. 3. 2016                             Z: PLO 
 
Úloha č. 16-05/155: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 3. 2016                             Z: PgO 
 



K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1330/SO/2015     
(na vysielanie šotu Návrat zo dňa 27. 12. 2015)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41; TD/17 
  
Uznesenie č. 16-05/9.139 
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. 1330/SO/2015 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-05/156: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 3. 2016                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1331/SO/2015      
(na vysielanie upútavky na film Neserte nám pestúnku zo dňa 28. 12. 2015)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 16-05/13.140: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia  
 
I. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2015 v čase o cca 10:24 

hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program Naj, naj, naj, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania; 

 
II. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28. 12. 2015 v čase 

o cca 10:24 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program Naj, naj, naj, 
ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti 
v programe zobrazených účinkujúcich označených ako motorkár Jožko, syn Tonko, otec Anton, 
mama Iveta, Erika, Alenka, Lucia, Martinka a jej mama, Martinkina kamarátka Danka, Lýda, 
Janka a Martina; 



III. § 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 JOJ 
- dňa 28. 12. 2015 o cca 10:24 hod. odvysielal program Naj, naj, naj, 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 konci programu, 

- dňa 28. 12. 2015 o cca 11:33 hod. odvysielal program Moja mama varí lepšie ako tvoja, 
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 konci programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 16-05/157: 
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: 22. 3. 2016                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 16-05/13.141: 
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. 1331/SO/2015 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: 

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. 16-05/158: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 3. 2016                      Z: PgO 
 
 
 



K bodu 14/ 
SK č.: 1218/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 900/SO/2015) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Agentura Jasno/19. 9. 2015/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Bod sa odročuje. 
 
Úloha č. 16-05/159: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 22. 3. 2016                    Z: PLO 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 123/SKL/2016 zo dňa 10. 2. 2016 
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Life TV s.r.o.  
 
Uznesenie č. 16-05/15.143: 
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. 123/SKL/2016 zo dňa 10. 2. 2016, 
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania:  
 
LifeTV s.r.o. 
Svarín 400 
032 33 Kráľova Lehota 
 
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  
 

spoločnosti  LifeTV s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 6 5  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

      2.   Názov programovej služby: Life TV 



      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne, 7 dní v kalendárnom týždni 
      5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 672/P/2016 zo dňa 10. 2. 2016): 
a) Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie – max. 9 % 
Programy – min. 91 % ( z toho preberaný program-0 %) 
Programy (100 %): 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  

politická publicistika – 0 % 
ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 4,6 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 22,99 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 72,42 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 72,42 %  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.: min. 50,01%  
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 25 zákona č. 
308/2000 Z. z.  min. 10%  
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) 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 podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje 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 Žilina, vložka číslo: 64905/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 29.1.2016, číslo dožiadania: el-2364/2016/L 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 64905/L, oddiel: Sro, zo dňa 29.1.2016, 
číslo dožiadania: el-2364/2016/L 
 

III. 
 

Údaje o doložke: 
Doložka iného verejného prenosu: 
1.  a) spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-S) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 



2.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu  
 (DVB-C) 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
3.  a) spôsob verejného prenosu: prenos v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu  
 (DVB-H a jeho varianty) 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: -  
 
4.  a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (vrátane MMDS)  v príslušnom štandarde 

digitálneho príjmu 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 

 
5.  a) spôsob verejného prenosu: MMDS v príslušnom štandarde analógového  príjmu 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
6. a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 

b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
Úloha č. 16-05/160: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 123/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti LifeTV s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                               Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 147/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Žiadosť o registráciu retransmisie 
ÚK: ISPER Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 16-05/16.144: 
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. 147/SKL/2016 
zo dňa 16. 2. 2016, 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“): 
 
ISPER Slovakia, s.r.o. 
Jasovská 22 
851 07 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 § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/358 
za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: Strečnianska 1, 851 05 Bratislava 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS 

   



 2. Územný rozsah retransmisie: Bratislava 
3.  Počet  prípojok: 100 
                  
4.  Ponuka programových služieb:   
 
     základný súbor:  
     televízne programové služby:    Jednotka, Dvojka 
 
Úloha č. 16-05/161: 
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. 147/SKL/2016 a zašle ho účastníkovi konania (spol. ISPER 
Slovakia, s.r.o.) spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 126/SKL/2016 zo dňa 22. 2. 2016 
Žiadosť o odňatie  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: DRV s.r.o.      číslo licencie: R/109 
 
Uznesenie č. 16-05/17.145: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 126/SKL/2016 zo dňa 11. 2. 2016, 
posúdila žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/109 účastníka konania 
 
DRV s.r.o. 
Moravská 95  
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) 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. R/109 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Dobré rádio účastníkovi konania, 
spoločnosti DRV s.r.o., Moravská 95, 040 01 Košice, z dôvodu, že o to držiteľ uvedenej licencie dňa 
22. 2. 2016 písomne požiadal. 
 
Úloha č. 16-05/162: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia, doručí ho účastníkovi konania.  
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 19/SKL/2016 zo dňa 13. 1. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 16-05/18.146: 



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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 19/SKL/2016 zo dňa 13.1.2016, posúdila doručené  oznámenie  o zmene 
licencie č. R/101 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods.1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
Best FM Media spol.  s r.o. 
Strojnícka 31 
821 05 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní  a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie:  
 

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

 mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/101/2007 v Čl. III., bod 1. takto: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

13.1.2016 (č.p.d.113/P): 
   1.1 Spravodajstvo: 1,0% 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0,0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 1,18% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 18,45 % 

 Ostatný program – 79,37 %“ 
 
Úloha č. 16-05/163: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 19/SKL/2016 a zašle ho spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti Best FM Media spol.  s r.o. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 97/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: RD/13 
 
Uznesenie č. 16-05/19.147: 
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. 97/SKL/2016 zo dňa 1.2.2016 posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. RD/13 účastníka konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska  
Mlynská dolina 
845 45 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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu na  rozhlasové vysielanie č. RD/13, v bode 2, 5 a 6 nasledovne: 
 
      „2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 7, Rádio Pyramída 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 472/2016 zo dňa 1.2.2016, doplnené podaním dňa 
710/2016 zo dňa 11.2.2016):  

 Programy – 100%      
 Spravodajstvo - 0% 
      Publicistika:  

1) politická publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika - 20 % 

  
      Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
 
                  1) detské programy - 0 % 
                  2)  náboženské programy - 0 % 
                  3) literárno-dramatické programy - 20 % 
                  4) zábavné programy - 20% 
                  5) hudobné programy – 40% 
     Ostatný program – 0% 
 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 80%“ 

 
Úloha č. 16-05/164: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 97/SKL/2016 a zašle ho 
účastníkovi konania, Rozhlas a televízia Slovenska. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 135/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/67 
 
Uznesenie č. 16-05/20.148: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 135/SKL/2016 zo dňa 16.2.2016, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/67 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 



a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. TD/67 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5.  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 16.2.2016 (779/P): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 37,8 % 
2. Programy: min. 62,2 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 0% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 86,6%  

Dokumentárne programy – 13,4%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 16-05/165: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 135/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                  Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 139/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/68 
 
Uznesenie č. 16-05/21.149: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 139/SKL/2016 zo dňa 16.2.2016, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/68 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 



 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

mení 
 
licenciu č. TD/68 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5.  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 16.2.2016 (779/P): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 37,8 % 
2. Programy: min. 62,2 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%) 
Spravodajstvo – 0% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 86,6%  

Dokumentárne programy – 13,4%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 16-05/166: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 139/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                                           Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 136/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/69 
 
Uznesenie č. 16-05/22.150: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 136/SKL/2016 zo dňa 16.2.2016, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/69 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 



mení 
 
licenciu č. TD/69 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5.  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 16.2.2016 (779/P): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 38,82 % 
2. Programy: min. 61,18 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 0% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 91,49%  

Dokumentárne programy – 8,51%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

Úloha č. 16-05/167: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 136/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 137/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/70 
 
Uznesenie č. 16-05/23.151: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 137/SKL/2016 zo dňa 16.2.2016, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/70 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 



licenciu č. TD/70 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5.  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 16.2.2016 (779/P): 
a)   Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 37,8 % 
2. Programy: min. 62,2 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)    Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 0% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 86,6%  

Dokumentárne programy – 13,4%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  

    
Úloha č. 16-05/168: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 137/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 138/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/71 
 
Uznesenie č. 16-05/24.152: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 138/SKL/2016 zo dňa 16.2.2016, 
podľa zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie č. TD/71 na 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. TD/71 na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  
Článok I., bod 5.  sa mení a znie: 

„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 16.2.2016 (779/P): 



a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 37,8 % 
2. Programy: min. 62,2 % ( z toho preberaný program 0%) 

b)  Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 0% 
Publicistika:  

1) polit. publicistika – 0%  
2) ostatná publicistika – 86,6%  

Dokumentárne programy – 13,4%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

 
Úloha č. 16-05/169: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 138/SKL/2016, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 60/SKL/2016 zo dňa 5. 2. 2016 
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TD/75 
 
Uznesenie č. 16-05/25.153: 
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. 60/SKL/2016 zo dňa 5.2.2016 posúdila 
žiadosť  o zmenu licencie č. TD/75 účastníka konania: 
 
ANTIK Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 
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. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

licenciu č. TD/75 v článku I. nasledovne: 
Článok I. sa v bode 2., v časti   Názov programovej služby mení a znie: „TV Kechnec “  
 
Úloha č. 16-05/170: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 60/SKL/2016 a zašle ho 
účastníkovi konania, spol. ANTIK Telecom s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 



 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 78/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/239 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo registrácie: TKR/239 
 
Uznesenie č. 16-05/26.154: 
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. 78/SKL/2016 zo dňa 1.2.2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/239 z dôvodu zmeny počtu prípojok a ponuky 
programových služieb účastníka konania 
 
ANTIK Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/239 v bodoch 3- 4 nasledovne: 
 

3. Počet prípojok: 
a) IPTV – 17 520 
b) OTT – 3 526 
c) DTH – 102 
4. Ponuka programových služieb: 
a) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina Košice, 

Rádio Regina Banská Bystrica, Rádio Regina Bratislava, Rádio Devín, Rádio_FM, Radio Slovakia 
International, Rádio Patria, Rádio Klasika, Rádio Litera, Rádio Junior; FUN RADIO, EXPRES, 
Europa 2, Rádio VIVA, Rádio Anténa, Rádio Lumen, Rádio KISS, Rádio Šport, Rádio Jemné, 
Rádio Košice, Radio One Rock, Rádio 7, ČRo 1 – Rádiožurnál, ČRo 2 – Praha, ČRo 3 Vltava, 
Český rozhlas 6, ČRo Region, ČRo D-dur, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo Rádio Wave, 
Radio Proglas, G-radio, Danceradio, Rádio Dechovka 

 
b) televízne programové služby: 

Základný balík: Infokanál TANGO, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Dvojka HD, TV 
MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ HD, JOJ PLUS, JOJ PLUS HD, RiK,RiK HD, WAU, 
WAU HD, SENZI, TA3, ČT 1, ČT HD, ČT 2, ČT 24, TV Región, TV Piánko, Eurosport, 
Eurosport 2, Nova Sport, Nova Sport HD, Sport 1, Discovery Channel, Animal Planet, KinoSvět, 
Film+, AXN, TLC, Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, JimJam, duck tv, VH1, 
MUSIQ 1, Óčko, Óčko Expres HD, Óčko Gold, Pohoda – Rebel, Pohoda – Relax, MusicBox, TV 
Naša/MusicBox, Mestská TV Košice, Mestská TV Vranov, Miestna TV Trebišov, Mestská TV 
Kráľovský Chlmec, Humenská televízia, v skratke HNTV, PANORÁMA, TV Zemplín, TV 
Poprad, Mestská televízia Partizánske, TV Považie, CE TV, TV Nitrička, Západoslovenská 
televízia, TV8, RESIDENCE.TV, FUN1, Šlágr TV, Šlágr TV HD, HD+, HD+ HD, Regionálni 
televize, TV LUX, TV NOE, Russia Today, RTR Planeta, Russia Today Documentary, Russija24, 



Kazakh TV, My Channel, NDR, SWR, WDR, RBB, MDR, BR, HR, DW TV, Arte, ORF 1, ORF 
2, Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic, TV5 Monde, France 24 English, France 24, HRT1, 
HRT2, TV SLO1, TV SLO2, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, CCTV News, CCTV Espaňol, CCTV 
Francais, CCTV Russkij, CCTV Arabic, CCTV 4, CCTV 9 Documentary, TVE Internacional, 
Canal 24 Horas, 1+1 International, Country No. 1, Harmonie TV, Mestská TV Poltár, MTV 
Europe, Nickelodeon, Polo TV, Spartak TV, Spartak TV HD, TELEVÍZIA Z, TV BRATISLAVA, 
Ukraine Today, Wawa TV, VTV4, France 24 Arabic, Mestská televízia Trnava, Moldava TV, 
HCTV ( Hlohovská Televízia) , TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, Nick. Jr., 
TVA,  
 
Prémiový balík: Slovak Sport. TV, Sport 2, Sport 2 HD, Investigation Discovery, Discovery 
World, Discovery Science, History Channel, DOKU CS, TV Paprika, Spektrum Home, Fishing & 
Hunting, Comedy Central Extra, FilmBox, CS Film, Horor Film, KINO CS, AXN White, AXN 
Black, Boomerang, KiKa, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, VH1 Classic, Fajn Rock, Muzika 
CS, Mezzo, Fashion TV, Fashion One, Fashion One HD, Pro7, SAT1, KabelEins, ZDF, ARD, 
Sixx, 3sat, N24, Brazzers TV Europe, Private, English Club TV, Eurochannel, FilmBox Plus, 
RTL, VOX, Super RTL, RTL Nitro, n-tv, 
 
Maďarský balík: M1, M2, Duna, Duna World, RTL Klub, TV2, Magyar ATV, Film+ 2, Cool 
TV, Sorozat, RTL +, Muzsika, MusicMix/SuperOne, Sláger TV, Cartoon Network, M4 Sport HD,  
 
HD balík: MyZen HD, Slovak Sport. TV HD, Trace Sports HD, Auto Motor und Sport HD, 
Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, History Channel HD, Film Europe HD, Trace Urban 
HD, MTV Live HD, Brava HDTV, Mezzo Live HD, Hustler HD/3D 
 
SuperBox balík: FilmBox HD, FilmBox Extra, FilmBox Family, FightBox HD, FashionBox HD, 
DocuBox HD, Erox HD, Eroxxx HD, 360 TuneBox HD 
 
Vstupný balík: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ PLUS, WAU, SENZI, 
TA3, ČT 1, ČT 2, ČT 24, Óčko, MusicBox, TV Naša/MusicBox, TV Piánko, TV LUX, TV NOE, 
TV Región, TV Zemplín, Mestská TV Košice, Mestská TV Vranov, Miestna TV Trebišov, 
Humenská televízia, v skratke HNTV, Mestská TV Partizánske, TV Považie, CE TV, TV8, 
RESIDENCE.TV, Regionálni televize, Šlágr TV, Spartak TV, Mestská TV Poltár, Polo TV, 
Wawa TV, TELEVÍZIA Z, Západoslovenská televízia, Harmonie TV, MUSIQ 1, TV 
BRATISLAVA, Country No. 1 
 
MIX balík: History Channel, Crime & Investigation, Auto Motor und Sport, Sport 5, Mezzo, 
Óčko Gold, FUN1, Russian Travel Guide, HD+, Dusk! TV, Óčko Expres, MCM Pop, MCM Top, 
duck tv, FilmBox, RiK, FilmBox Plus, Comedy Central Extra, English Club TV, Nickelodeon, 
MTV Europe“ 

 
Úloha č. 16-05/171: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 78/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 80/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/346 
ÚK: e-Net,  s.r.o.       číslo registrácie: TKR/346 
 
Uznesenie č. 16-05/27.155: 
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 



podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 
80/SKL/2016 zo dňa 1.2. 2016, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v registrácii 
retransmisie č. TKR/346, účastníka konania  
 
e-Net, s.r.o. 
Lichnernova 35 
903 01 Senec 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku 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 č. TKR/346 v časti 4. Ponuka programových služieb nasledovne: 
 
 „4. Ponuka programových služieb  
Televízne programové služby 
Skladba programových balíkov DVB-T: 

DMIN: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, 
M1 HD, M2 HD,  Duna HD 
 
DMAX: Jednotka, Dvojka, TA3, TV LUX, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ 
PLUS, WAU, M1 HD, M2 HD,  Duna HD, RTL, TV PAPRIKA, Sport1, Minimax, Spektrum, 
Fine Living Network, Private TV, Hustler TV, JimJam, Eurosport SD, Nova Sport, Fishing & 
Hunting Channel, AXN, TLC, Discovery, Animal Planet, Disney Channel, Duck TV, 
Universal Channel, PRO7, Film+ 

 
Skladba programových balíkov IPTV: 

SUPER TV MINI: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, M1 HD, 
M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, TV Noe, Arena Sport 2, JOJ HD, JOJ PLUS 
HD, WAU HD, DAJTO HD, SENZI, TV DOMA HD, Šlágr TV 
 
SUPER TV MAXI: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, M1 HD, 
M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, TV Noe, Arena Sport 2, JOJ HD, JOJ PLUS 
HD, WAU HD, DAJTO HD, SENZI, TV DOMA HD, Šlágr TV, EURONEWS, FashionTV, 
Sport5, TV PAPRIKA, Sport1, Minimax, Sport2 CZ, Fine Living Network, Private TV, 
Hustler TV, JimJam, Spektrum HD,  Eurosport HD, Nova Sport HD, Nova Sport, Fishing & 
hunting Network,  AXN, TLC, Discovery,  Animal Planet, Disney Channel, Duck TV, 
Universal Channel, PRO7, ÓČKO TV, ÓČKO Gold, ÓČKO Expres, CS MINI, CS Film, 
Film+, AMC, Spektrum Home, JOJ Cinema, Arena Sport 1, Travel Channel SD, FilmBox, 
FilmBox Plus, RiK, VH1 
 
SUPERTV KOMPLET: Jednotka, Dvojka, TA3, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, M1 HD, 
M2 HD, Duna HD, M4 Sport HD, Duna World, TV Noe, Arena Sport 2, JOJ HD, JOJ PLUS 
HD, WAU HD, DAJTO HD, SENZI, TV DOMA HD, Šlágr TV, EURONEWS, FashionTV, 
Sport5, TV PAPRIKA, Sport1, Minimax, Sport2 CZ, Fine Living Network, Private TV, 



Hustler TV, JimJam, Spektrum HD,  Eurosport HD, Nova Sport HD, Nova Sport, Fishing & 
hunting Network,  AXN, TLC, Discovery,  Animal Planet, Disney Channel, Duck TV, 
Universal Channel, PRO7, ÓČKO TV, ÓČKO Gold, ÓČKO Expres, CS MINI, CS Film, 
Film+, AMC, Spektrum Home, JOJ Cinema, Arena Sport 1, Travel Channel SD, FilmBox, 
FilmBox Plus, RiK, VH1, Nickelodeon, Nick Jr., AXN White, AXN Black, Discovery HD, 
Animal Planet HD, Discovery Science, Discovery Science HD, TV 5 Monde, France 24, 
Eurosport 2 HD, Discovery World, Discovery ID, VH 1 Classic, MTV Hits, MTV Rocks, 
MTV Dance 
 
FILMBOX MAX:  FilmBox Live,FilmBox HD, FilmBox Family,FilmBox Premium, 
Fightbox HD, Erox HD, Fashionbox HD, Cocubox HD, Eroxxx HD, 360 TB HD 
 
SUPER TV MUSIC: VH1, VH1 Classic, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Dance, ÓČKO 
Gold, ÓČKO Expres 
 
SUPER TV KIDS: RiK, RiK HD, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Duck TV 
 
SUPER TV SPORT: Arena Sport 1, Arena Sport 2, Eurosport 2HD 
 
BALÍK HBO: HBO, HBO2, HBO Comedy, HBO HD, HBO OD, CINEMAX, CINEMAX 2 

 
Rozhlasové programové služby: 
Rádio Slovensko, Rádio Devín, Radio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina, Klasika, Rádio Slovakia 
International, Rádio Junior, Rádio Litera, Expres, Europa2, Rádio Lumen, Rádio7, Rádio Jemné“ 

 
Úloha č. 16-05/172: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku ho doručí účastníkovi 
konania. 
T:  8. 4. 2016                                          Z: PLO   
 
K bodu 28/ 
SK č.: 69/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/352 
ÚK: Trenčianske kúpele, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/352 
 
Uznesenie č. 16-05/28.156: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 69/SKL/2016 zo dňa 26.1.2016 posúdila doručené oznámenie  o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/352, účastníka konania  
 
Trenčianske kúpele, s.r.o. 
Nejedlého 51 
841 02 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     

 
r o zh o d n u t i e :  

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

 
mení 



 
registráciu retransmisie č. TKR/352 v časti 4.  nasledovne: 
 
Časť 4.  Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„4.  Ponuka programových služieb: 

základný súbor:  
     televízne programové služby:   Jednotka, Dvojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, JOJ Plus, TV 

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

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Europa 2, 
EXPRES“ 

 
Úloha č. 16-05/173: 
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. 69/SKL/2016, zašle ho  účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                 Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 140/SKL/2016 zo dňa 17. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/213 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice    číslo registrácie: TKR/213 
 
Uznesenie č. 16-05/29.157: 
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. 140/SKL/2016 zo dňa 
17.2.2016, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/213 z dôvodu zmeny počtu 
pripojených účastníkov prevádzkovateľa retransmisie:  
 
Správcovské bytové družstvo IV Košice 
Levočská 3 
040 12 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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

m e n í 
 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/213/2002 v bode 3. Počet prípojok nasledovne: 
 
Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 „3.   Počet prípojok:  
 KDS Mudroňova :   145 
  KDS Bukovecká :     31 
 Spolu:    176“ 
 
Úloha č. 16-05/174: 



Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 140/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi  konania - Správcovské bytové družstvo IV Košice a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 8. 4. 2016                     Z:PLO 
  
K bodu 30/ 
SK č.: 95/SKL/2016 zo dňa 3. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/224 
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.      číslo registrácie: TKR/224 
 
Uznesenie č. 16-05/30.158: 
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. 95/SKL/2016 zo dňa  
3.2.2016 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/224 podľa ustanovenia § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o. 
053 51 Kluknava 177 
 

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/224 v bode 3 Počet prípojok a v bode 4 Ponuka programových služieb 

nasledovne: 
 

„ 3. Počet prípojok:  263 
4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, JOJ, JOJ PLUS, TV MARKÍZA, TV DOMA,  

DAJTO, ČT 1, ČT 2, ČT 24, TA3, TV LUX, VIVA 2, Sport1, 
Minimax, Discovery Channel, Eurosport, ŠLÁGER TV“ 

 
Úloha č. 16-05/175: 
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 č. TKR/224 a zašle ho  účastníkovi konania 
spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                                           Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 158/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353 
ÚK: SWAN plus, a.s.      číslo registrácie: TKR/353 
 
Uznesenie č. 16-05/31.159: 
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. 158/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353 z dôvodu zmeny obchodného mena účastníka 
konania 
SWAN plus, a.s. 
Borská 6  
Bratislava 841 04 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/353 v znení neskorších zmien a doplnení  v časti obchodného mena 
účastníka konania nasledovne: 
 
„SWAN, a.s.“ 
 
Úloha č. 16-05/176: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 158/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 157/SKL/2016 zo dňa 11. 2. 2016 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 
ÚK: SWAN, a.s.      číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 16-05/32.160: 
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. 157/SKL/2016 zo dňa 11. 2. 2016, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 z dôvodu zmeny obchodného mena účastníka 
konania 
 
SWAN, a.s. 
Borská 6  
Bratislava 841 04 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/275 v znení neskorších zmien a doplnení  v časti obchodného mena 
účastníka konania nasledovne: 



 
„SWAN Mobile, a.s.“ 
 
Úloha č. 16-05/177: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 157/SKL/2016 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 4. 2016                    Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby banaxi 
Poskytovateľ: BANAXI Limited 
Stanovisko č. 1329/AMS/2015 
 
Uznesenie č. 16-05/33.161: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti ANTIK Telecom, s.r.o. doručené dňa 16. 11. 2015 
o prevádzkovaní služby www.banaxi.com prevádzkovateľom Banaxi Limited prevádzkovanej na 
internetovej stránke http://www.banaxi.com a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona  
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na 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. 16-05/178: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť ANTIK Telecom, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 16. 11. 2015 a zaevidovaného pod. č. 5179/2015/P. 
T: 18. 3. 2016                              Z: PgO 
 
34/ Rôzne 
 
1/ Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a volieb do NR SR (monitorované 
obdobie: 13. 2. 2016 – 5. 3. 2016) 
 
 
2/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 
vysielanie – jar 2016 
 
Uznesenie č. 16-05/34.162: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 
viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: 13.4.2016  
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 23.5.2016  

 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] 

VÝKON 
[W] 

Banská Bystrica 99,4 200 

Dolný Kubín 89,0 200 
Dolný Kubín 107,7 500 

Košice 97,7 200 

Liptovský Mikuláš 88,9 100 



Liptovský Mikuláš  99,8 200 

Martin 92,4 500 
Poprad 91,0 500 

Prešov 97,2 500 

Prešov 107,5 250 
Prievidza 89,6 500 

Prievidza 106,4 1000 

Spišská Nová Ves 97,7 300 
Terchová 93,1 200 

Trenčín  95,0 300 

Trnava 106,2 250 
 
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. 16-05/179: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 11. 3. 2016                                Z: PLO, ÚRK 
 
 
3/ Správa o stave vysielania a o činnosti RVR za rok 2015  
 
 
V Bratislave dňa 22. 3. 2016 
 
                       prof. Miloš Mistrík 
                    predseda 
    Rady pre vysielanie a retransmisiu         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overil: Mgr. Art. Ingrid Fašiangová 
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