
           RADA PRE MEDIÁLNE SLUŽBY 

 

Palisády 36, 811 06 Bratislava 

Rozhodnutie č. RL/11/2022 Bratislava dňa 7. 9. 2022       

Správne konania č. 612/SKL/2022 Doložka právoplatnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 
Rada pre mediálne služby (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 109 a § 110 zákona  

č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“), v súlade so zákonom  

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 234 zákona č. 264/2022 Z. z., 

rozhodla, že účastník správneho konania č. 612/SKL/2022 Music Gallery Group, s. r. o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  

a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách účinného do 31. 7. 2022 (ďalej len „zákon  

č. 308/2000 Z. z.“) 

tým, 

 

že nepodal návrh na zápis činnosti do Obchodného registra SR najneskôr do 60 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady č. R/147/2021 zo dňa 24. 3. 2021 o udelení licencie na 

vysielanie programovej služby JAZZ, 

 

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.“ 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

V zmysle § 109 zákona č. 264/20202 Z. z. je Rada orgánom verejnej správy, ktorého prvoradým 

poslaním je presadzovať  záujmy verejnosti,  pričom dohliada na dodržiavanie právnych predpisov 

upravujúcich najmä vysielanie a retransmisiu a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania  

a retransmisie v rozsahu vymedzenom cit. zákonom.  

 

Do pôsobnosti Rady patrí aj ukladanie sankcií vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie, pričom 

na konanie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. sa podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. vzťahuje zákon  
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č. 71/1967 Zb., s výnimkou ustanovení § 23 v časti nesprístupnenia zápisníc o hlasovaní a § 49, § 53, 

§ 54, § 56 až 68 zákona č. 71/1967 Zb.   

 

* * * 

 

Rada na svojom zasadnutí dňa 23. 3. 2022 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 

vysielateľovi Music Gallery Group, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona  

č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že zo strany spoločnosti Music Gallery Group, s.r.o. nedošlo 

k podaniu návrhu na zápis činnosti do OR SR najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. 

 

Oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania zaslané listom č. 612/SKL/2022-1 zo 

dňa 22. 3. 2022 prostredníctvom portálu slovensko.sk. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby 

v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) k oznámeniu zaslal 

svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy. Účastník konania bol súčasne upozornený, že pokiaľ svoje 

práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ 

uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho 

poriadku. Prílohou oznámenia boli aj kópia listu Rady, zaevidovaná pod č. 537/I/2022-1 a kópia listu 

Okresného súdu Bratislava I. – Obchodný register, zaevidovaná pod. č 537/I/2022-2. Dňa 26. 4. 2022 

bolo Rade doručené oznámenie o uplynutí úložnej lehoty k uvedenému oznámeniu. Podľa § 32 ods. 5 

písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sa zásielka považuje za doručenú dňom, hodinou, 

minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Z uvedeného 

vyplýva, že predmetné oznámenie o začatí správneho konania sa považuje za doručené dňa 26. 4. 2022 

na základe čoho začalo správne konanie č. 612/SKL/2022. 

 

Dňa 16. 5. 2022 bola účastníkovi konania zaslaná opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 

rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. Dňa 1. 6. 2022 

bolo Rade doručené oznámenie o uplynutí úložnej lehoty k uvedenej výzve. 

 

Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade doručené. 

 

Rada sa tak po získaní všetkých podkladov pre rozhodnutie oboznámila so skutkovým stavom  

a v správnom konaní č. 612/SKL/2022 rozhodla dňa 7. 9. 2022. 

 

Podkladmi pre toto rozhodnutie sú:  

- list Rady zaevidovaný pod č. 537/I/2022-1, 

- list Okresného súdu Bratislava I. – Obchodný register, zaevidovaný pod. č 537/I/2022-2. 

 

* * * 

 

Podľa ustanovenia § 234 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.: 
„Konania vo veci dodržiavania právnych predpisov, ktoré sa začali pred 1. augustom 2022 a ktoré 

neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných k 31. júlu 2022.“ 

 

Podľa ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 264/2022 Z. z.: 
„Vysielateľ, ktorý je právnickou osobou zapisujúcou sa do obchodného registra, je povinný zapísať 

činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis 

činnosti je vysielateľ povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa autorizácie vysielania.“ 

 

Podľa ustanovenia § 166 písm. d) zákona č. 264/2022 Z. z.: 
„Autorizácia vysielania zaniká ak si vysielateľ, ktorý je právnickou osobou, nesplnil povinnosť podľa 

§ 20 ods. 3,“. 
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Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z: „Vysielateľ je povinný zapísať 

činnosť vykonávanú podľa tohto zákona ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis 

činnosti je povinný podať najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o 

udelení licencie.“ 

 

Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.: „Rada môže vysielateľovi licenciu 

odňať, ak si nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. h).“ 

 

* * * 

 

Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania nepodal návrh na zápis poskytovania 

rozhlasového vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra najneskôr do 60 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. 

 

Rada rozhodnutím č. R/147/2021 zo dňa 24. 3. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 6. 2021, 

rozhodla o udelení licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie spoločnosti Music Gallery Group,  

s. r. o. na účely vysielania rozhlasovej programovej služby JAZZ. Vzhľadom na uvedené bol účastník 

konania povinný podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra najneskôr do 60 dní odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, a teda do 9. 8. 2021. 

 

Rada sa listom č. 537/I/2022-1 obrátila na Okresný súd Bratislava I. so žiadosťou o poskytnutie 

informácie, či mal účastník konania podaný návrh na zápis poskytovania rozhlasového vysielania 

programovej služby JAZZ do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri na základe rozhodnutia 

Rady č. R/147/2021 zo dňa 24. 3. 2021 a ak áno, tak k akému dátumu. Z odpovede Okresného súdu 

Bratislava I. doručenej Rade dňa 16. 3. 2022 vyplynulo, že súd neevidoval takýto podaný návrh na 

zápis činnosti do OR SR v stanovenej lehote, resp. posledný návrh na zápis do tohto registra zo strany 

spoločnosti Music Gallery Group, s. r. o. evidoval z roku 2018. Odvtedy Okresný súd Bratislava I. - 

Obchodný register neevidoval iné návrhy zo strany spoločnosti Music Gallery Group, s. r. o. 

 

Podľa aktuálneho výpisu z OR SR na internete došlo k zápisu poskytovania rozhlasového vysielania 

programovej služby JAZZ do predmetu činnosti účastníka konania krátko po začatí správneho konania 

č. 612/SKL/2022 zo strany Rady, a to dňa 29. 3. 2022. Rada poukazuje na skutočnosť, že  

u právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie 

(objektívna zodpovednosť za správny delikt). Dodatočné konanie zo strany účastníka konania za 

účelom zhojenia protiprávneho stavu preto nie je relevantné. 

 

Z uvedených skutočností a podkladov v predmetnom správnom konaní tak vyplynulo, že účastník 

konania nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania rozhlasovej programovej služby 

JAZZ do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri v stanovenej lehote. Rada tak v danom 

prípade považuje za dostatočne preukázanú skutočnosť, že došlo k porušeniu povinnosti 

ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 

Podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 54 ods. 2 písm. d) zákona  

č. 308/2000 Z. z. má Rada možnosť preveriť, či v predmetnom prípade došlo k splneniu povinnosti 

ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z., teda k zápisu činnosti do OR SR 

a rozhodnúť aj o prípadnom odňatí udelenej licencie č. R/147.  

 

Rada dospela k názoru, že v danom prípade a za daných okolností nie je napriek zrejmému porušeniu 

zákona č. 308/2000 Z. z. primerané považovať nezapísanie poskytovania rozhlasového vysielania  

do predmetu činnosti v OR SR v stanovenej lehote za natoľko závažné, aby bolo nutné odňať licenciu. 

Uloženie sankcie za porušenie zákonných povinností tomuto lokálnemu vysielateľovi v podobe 

upozornenia na porušenie zákona, aj s ohľadom na jeho reakciu po začatí správneho konania, podľa 

názoru Rady dostatočne napĺňa účel preventívneho, výchovného pôsobenia na tohto vysielateľa.  
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* * * 

 

Pri právnických osobách sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie 

(objektívna zodpovednosť za správny delikt). 

 

Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z. ako aj v prípade správneho poriadku, ktoré 

nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu dokazovať zavinenie, alebo dokonca 

úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že  

sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa nerozlišuje medzi zavinením úmyselným 

alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné 

dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za správny delikt.  

 

Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní druhu sankcie, ale 

nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania. 

 

 

P o u č e n i e : 
 

Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. (upozornenie 

na porušenie zákona) sa v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. nie je možné odvolať.  

 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. Správneho súdneho poriadku. 

 
V zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné 

oznámením účastníkovi konania. 

 
 

* * * 

 

Toto rozhodnutie sa vydáva v troch rovnopisoch: 

1x účastník konania (elektronicky) 

2x Rada pre mediálne služby 

 

 

 

 

  PhDr. Marta Danielová  

                                                                                                             predsedníčka 

           Rady pre mediálne služby 


