
 
Zoznam záverov Rady pre vysielanie a retransmisiu  

zo zasadnutia dňa 23. 2. 2022 

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala v nasledujúcich bodoch 
programu a to s nižšie uvedenými závermi: 
                                                                                                
2/ SK č.: 100/SKL/2022 (predch. č. 1315/SKL/2021) zo dňa 25. 8. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(sťažnosť č. 1068/SL/2021) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: BSS, s.r.o.    číslo licencie: 
Záver: zastavené konanie 
 
3/ SK č.: 101/SKL/2022 (predch. č. 1316/SKL/2021) zo dňa 25. 8. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(sťažnosť č. 1068/SL/2021) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/178 
Záver: uložená sankcia - pokuta 1 659 eur (§ 15a ods. 1) 
            zastavené konanie (§ 17 ods. 1 písm. c)) 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 184/SL/2022 (predch. č. 1679/SL/2021)) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.    číslo licencie: R/135 
Záver: začaté správne konanie 
  
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 201/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.    číslo licencie: R/113 
Záver: začaté správne konanie 
 
6 Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 202/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: FM media s.r.o.    číslo licencie: R/141 
Záver: neopodstatnená sťažnosť  
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 203/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: BB FM s.r.o.    číslo licencie: R/144 
Záver: začaté správne konanie 
 
  



 
8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 204/SL/2022, 329/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KISS rádio s.r.o.    číslo licencie: R/126 
Záver: začaté správne konanie (§ 68 ods. 7 písm. a)) 
            neopodstatnená sťažnosť (§ 68 ods. 7 písm. b)) 
 
9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 205/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.     číslo licencie: R/101 
Záver: začaté správne konanie 
 
10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 206/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.    číslo licencie: R/139 
Záver: začaté správne konanie  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 236/SO/2022      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 6. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: TD/15 
Záver: neopodstatnená sťažnosť (§ 19 ods. 1 písm. a) a b)) 
            začaté správne konanie (§ 16 ods. 3 písm. b) 
  
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 191/SO/2022                                                 
(na vysielanie zo dňa 24. 12. 2021 - Vianoce bez reklamy)  
(vo veci možného porušenia § 31a a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: TD/15     
Záver: sťažnosť neopodstatnená (§ 31a) 
            začaté správne konanie (§ 20 ods. 3)  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 153/SO/2022 (predch. č. 1597/SO/2021)  
(na vysielanie program Pečie celé Slovensko zo dňa 28. 11. 2021) 
(vo veci možného porušenia § 18d ods. 1 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1        
Záver: začaté správne konanie 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 194/SO/2022                                                 
(na vysielanie sponzorského odkazu UPC zo dňa 27. 12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA. spol. s r. o.                 číslo licencie: TD/17 
Záver: neopodstatnená sťažnosť 
 
  



 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/SO/2022                                                                 
(na vysielanie programu Big Lebowski zo dňa 03. 01. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                            číslo licencie: TD/2 
Záver: začaté správne konanie  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 167/SO/2022 (predch. č. 1629/SO/2021)                                                                
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 05. 12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                            číslo licencie: TD/1 
Záver: neopodstatnená sťažnosť 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 241/SO/2022                                                                 
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 23. 12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                            číslo licencie: RD/1 
Záver: neopodstatnená sťažnosť 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 179/SO/2022 (predch. č. 1654/SO/2021)  
(na vysielanie programu Správy RTV Krea zo dňa 20. 12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 38 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.    číslo licencie: TD/29 
Záver: začaté správne konanie (§ 16 ods. 3 písm. b), d), § 63a ods. 1) 
            sťažnosť neopodstatnená (§ 38) 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 222/SO/2022                                                
(na vysielanie programu KRIMI zo dňa 3.1.2022)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                        číslo licencie: TD/15 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 171/SO/2022 (predch. č. 1638/SO/2021)                                                 
(na vysielanie reklamného šotu Notino zo dňa 19.12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/17 
Záver: sťažnosť neopodstatnená  
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 170/SO/2022 (predch. č. 1637/SO/2021)                                                          
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 16. 12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                            číslo licencie: TD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
  



 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 181/SO/2022 (predch. č. 1663/SO/2021)                                                          
(na vysielanie programovej služby Rádio Slovensko a Rádio Regina zo dňa 11. 11. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                         číslo licencie: RD/1, RD/2 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2021 
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 

MAC TV s.r.o. 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
C.E.N. s.r.o. 

Záver: vzaté na vedomie 
 
24/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 4. štvrťrok 2021 
Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 
Záver: vzaté na vedomie 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 364/M/2022  
(programová služba Rádio Frontinus zo dňa 9. a 10. 2. 2022) 
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                          číslo licencie: R/115 
Záver: začaté správne konanie (§ 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. b)) 
 
26/ SK č.: 160/SKO/2022 (predch. č. 1610/SKO/2021) zo dňa 24. 11. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1385/SO/2021) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pretty woman/25. 9., 26. 9. 2021/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15, TD/16 
Záver: zastavené správne konanie 
 
27/ SK č.: 162/SKO/2022 (predch. č. 1612/SKO/2021) zo dňa 24. 11. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1408/SO/2021) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadané záznamy vysielania/programová služba: 2. 10. 2021 v čase od 17:30 hod. do 01:00 hod. (3. 
10. 2021)/TV8 
ÚK: PHONOTEX s.r.o.       číslo licencie: TD/163 
Záver: uložená sankcia – pokuta 165 eur 
 
28/ SK č.: 106/SKO/2022 (predch. č. 1394/SKO/2021) zo dňa 22. 9. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1221/SO/2021) 
(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa/9. 7. 2021/TV DOMA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47 
Záver: uložená sankcia – pokuta 3 319 eur 
 
  



 
29/ SK č.: 287/SKL/2022 zo dňa 18. 1. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Vlna, s.r.o.      číslo licencie: R/117  
Záver: zmena licencie 
 
30/ SK č.: 307/SKL/2022 zo dňa 26. 1. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/105, RD/32  
Záver: zmena licencie 
 
31/ SK č.: 344/SKL/2022 zo dňa 3. 2. 2022 
Žiadosť o odňatie frekvencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.      číslo licencie: R/112 
Záver: odňatie frekvencií na žiadosť vysielateľa  
 
32/ SK č.: 130/SKL/2022 (predch. č. 1538/SKL/2021) zo dňa 2. 11. 2021 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KATES, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/41 
Záver: zastavené konanie 
 
33/ SK č.: 296/SKL/2022 zo dňa 17. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: EHS s.r.o.       číslo registrácie: TKR/374 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
34/ SK č.: 311/SKL/2022 zo dňa 26. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: TS, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/189 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
35/ SK č.: 317/SKL/2022 zo dňa 27. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Slovanet, a.s.      číslo registrácie: TKR/348 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
36/ SK č.: 334/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/357 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
37/ SK č.: 346/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SiNET CTV, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/325 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
38/ SK č.: 349/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: BDTS s.r.o.       číslo registrácie: TKR/337 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
  



 
39/ Oznámenie o poskytovaní služby www.nztv.eu                                                  
Oznámenie č. 323/AMS/2022, 324/ITV/2022 
Poskytovateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                
Záver: vzaté na vedomie 
 
 
 
Kompletné uznesenia Rady prijaté dňa 23. 2. 2022, pracovné materiály Kancelárie Rady a zvukový 

záznam zo zasadnutia Rady budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady v sekcii 

„Zasadnutia Rady“. 

 

http://www.rvr.sk/

