
  Zápisnica č. 20/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 11. 2021 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Ing. Andrej Zmeček 

 

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu: 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Výberové konanie  

SK č.: 1443/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Banská Bystrica 

ÚK: BB FM s.r.o.                                                                                                       

         

3/ Výberové konanie  

SK č.: 1444/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 107,9 MHz Piešťany 

ÚK: Trnavská produkčná s.r.o.                                                                                  

 SITY MEDIA, s.r.o. 

 

4/ Výberové konanie  

SK č.: 1445/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 

ÚK: FM media s.r.o. 

        Radio ON s.r.o.                                                                                                   

 

5/ Výberové konanie  

SK č.: 1446/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Bratislava – Technopol 

ÚK: FM media s.r.o. 

        Radio ON s.r.o.                                                                                                    

 

6/ Výberové konanie  

SK č.: 1447/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 106,1 MHz Bratislava 

ÚK: SUB FM s.r.o. 

         Radio ON s.r.o.                                                           

 

7/ Výberové konanie  

SK č.: 1448/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Prešov 

ÚK: JF Property group s.r.o.                                                                                        

 

8/ Výberové konanie  

SK č.: 1449/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,0 MHz Humenné 

ÚK: JF Property group s.r.o.                                                                                        

 

9/ Výberové konanie  

SK č.: 1450/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,4 MHz Stará Ľubovňa 



ÚK: Marek Petráš                                                                                                         

 

10/ Výberové konanie  

SK č.: 1451/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        JF Property group s.r.o.                                                                                         

 

11/ Výberové konanie  

SK č.: 1452/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 106,6 MHz Poprad 

ÚK: JF Property group s.r.o.                                                                                    

 

12/ Výberové konanie  

SK č.: 1453/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,0 MHz Bratislava 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 

        SUB FM s.r.o.        

 

13/ Výberové konanie  

SK č.: 1454/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Žarnovica 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

14/ Výberové konanie  

SK č.: 1455/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,1 MHz Zvolen 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.          

 

15/ Výberové konanie  

SK č.: 1456/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Nitra 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

16/ Výberové konanie  

SK č.: 1457/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Považská Bystrica 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

17/ Výberové konanie  

SK č.: 1458/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 90,3 MHz Poprad 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

18/ Výberové konanie  

SK č.: 1459/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Kotešová 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

19/ Výberové konanie  

SK č.: 1460/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 90,6 MHz Bratislava 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 

        SUB FM s.r.o.        

 



20/ Výberové konanie  

SK č.: 1461/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 91,0 MHz Žiar nad Hronom 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

21/ Výberové konanie  

SK č.: 1462/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 91,6 MHz Piešťany 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 

        SUB FM s.r.o.       

 

22/ Výberové konanie  

SK č.: 1463/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

         

23/ Výberové konanie  

SK č.: 1464/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trnava 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 

        SUB FM s.r.o.       

 

24/ Výberové konanie  

SK č.: 1465/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 93,8 MHz Košice 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

25/ Výberové konanie  

SK č.: 1466/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,0 MHz Prešov 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.          

 

26/ Výberové konanie  

SK č.: 1467/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 SITY MEDIA, s.r.o. 

 

27/ Výberové konanie  

SK č.: 1468/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,6 MHz Banská Bystrica 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

28/ Výberové konanie  

SK č.: 1469/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,6 MHz Bratislava 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

29/ Výberové konanie  

SK č.: 1470/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,0 MHz Žilina 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

30/ Výberové konanie  

SK č.: 1471/SKL/2021 



vo veci pridelenia frekvencie: 98,9 MHz Trenčín 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

31/ Výberové konanie  

SK č.: 1472/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 99,7 MHz Malacky 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

32/ Výberové konanie  

SK č.: 1473/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 103,3 MHz Spišská Nová Ves 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

33/ Výberové konanie  

SK č.: 1474/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 105,5 MHz Bratislava 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o. 

        SUB FM s.r.o.        

 

34/ Výberové konanie  

SK č.: 1475/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 105,6 MHz Stupava 

ÚK: Best FM Media spol. s r.o.       

 

35/ Výberové konanie  

SK č.: 1476/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,9 MHz Topoľčany     

        

36/ Výberové konanie  

SK č.: 1477/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 91,3 MHz Banská Bystrica 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s.r.o.       

 

37/ Výberové konanie  

SK č.: 1478/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Rimavská Sobota    

ÚK: D.EXPRES, k.s.       

 

38/ Výberové konanie  

SK č.: 1479/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Spišská Nová Ves    

 

39/ Výberové konanie  

SK č.: 1480/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Banská Bystrica 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

        Marek Petráš       

 

40/ Výberové konanie  

SK č.: 1481/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Žilina 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s.r.o.       



 

41/ Výberové konanie  

SK č.: 1482/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Žilina 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

        Marek Petráš       

 

42/ Výberové konanie  

SK č.: 1483/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 107,2 MHz Martin 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s.r.o.       

         

43/ Výberové konanie  

SK č.: 1484/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Prešov 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s.       

 

44/ Výberové konanie  

SK č.: 1485/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,7 MHz Topoľčany     

 

45/ Výberové konanie  

SK č.: 1486/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,5 MHz Košice 

ÚK: FM media s.r.o. 

        Dr. FM, s.r.o. 

        Marek Petráš       

 

46/ Výberové konanie  

SK č.: 1487/SKL/2021 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,7 MHz Prešov 

ÚK: FM media s.r.o. 

        Dr. FM, s.r.o. 

        Marek Petráš       

 

47/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1399/SO/2021      

(na vysielanie programu Braňo Závodský Naživo zo dňa 29. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                              číslo licencie: R/112, RD/27 

 

48/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1326/SO/2021      

(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 4. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1  

 

49/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1432/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Hosť Nory Gubkovej zo dňa 13. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                 číslo licencie: RD/1  



 

50/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1300/SO/2021  

(na vysielanie komunikátu Sundeck z dní 9., 10., 11., 12., 13. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                      číslo licencie: RD/4 

 

51/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1424/SO/2021                                               

(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 9.10.2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

 

52/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1379/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                       číslo licencie: TD/1              

 

53/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1491/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                   číslo licencie: TD/17              

 

54/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1386/SO/2021      

(na vysielanie programu Simpsonovci 30. séria, ep. 3, 4 a 5 zo dňa 20. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/16 

    

55/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1385/SO/2021                                                                

(na vysielanie programu Pretty Woman zo dňa 25. a 26. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/15, TD/16 

 

56/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1325/SO/2021     

(na vysielanie programu Žena za pultom zo dňa 5. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                    číslo licencie: TD/3 

 

57/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1351/SO/2021      

(na vysielanie komunikátu Kriminálne spisy – Keď vrahmi sú deti zo dňa 7.9.2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.          číslo licencie: R/112,RD/27  

 

58/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1382/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Policajná akadémia 2 zo dňa 18.9. 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 

 



59/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1430/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Prázdniny III. (epizóda 4) zo dňa 8. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/15  

 

60/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1408/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 2. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: PHONOTEX s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/163 

 

61/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2021 

Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 

       MAC TV s.r.o. 

                   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                   C.E.N. s.r.o. 

 

 62/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2021 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

63/ SK č.: 1147/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 924/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Do kríža/28. 4. 2021/Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                 číslo licencie: TD/2 

 

64/ SK č.: 1319/SKO/2021 zo dňa 25. 8. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 1047/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Pokračovanie o chvíľu, sponzorský odkaz 

KetoDiet/31. 5. 2021/DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: TD/47 

 

65/ SK č.: 1148/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 801/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Za sklom/10. 3. 2021/JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 

 

66/ SK č.:  1149/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

 1179/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1184/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1187/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1189/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1190/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1318/SKO/2021 zo dňa 25. 8. 2021 

 1363/SKO/2021 zo dňa 8. 9. 2021  

 1365/SKO/2021 zo dňa 8. 9. 2021 

 1366/SKO/2021 zo dňa 8. 9. 2021 

 1395/SKO/2021 zo dňa 22. 9. 2021 

 1396/SKO/2021 zo dňa 22. 9. 2021 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosti č. 876/SO/2021, 880/SO/2021, 966/SO/2021, 988/SO/2021, 1013/SO/2021, 1015/SO/2021, 

1061/SO/2021, 1113/SO/2021, 1114/SO/2021, 1115/SO/2021, 1117/SO/2021, 1165/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/24. 3., 31. 3., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 

10. 5., 17. 5., 18. 5., 19. 5., 24. 5. 2021/JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 

 

67/ SK č.: 1520/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.  číslo licencie: TD/115 

 

68/ SK č.: 1521/SKL/2021 zo dňa 26. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.  číslo licencie: TD/98 

 

69/ SK č.: 1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: Telegal, s.r.o.  číslo registrácie: 

 

70/ SK č.: 1536/SKL/2021 zo dňa 2. 11. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Ján Sopúch PROMA elektronik  číslo registrácie: TKR/364 

 

71/ SK č.: 1498/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK: Arena TV, s.r.o.  číslo licencie: TD/154, 

TD/155, TD/168, TD/169, 

TD/170, TD/171 

 JUDr. Karol Šiška 

 IFC MEDIA, s.r.o. 

 Ing. Jozef Pipek  

 

 

72/ Rôzne   

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 811 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-20/1.754: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, sa uskutoční plánované rokovanie Rady 

dňa 24. 11. 2021 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-20/1.755: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  

video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 

rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania a zároveň 

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-20/1.756: 

Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

 

Uznesenie č. 21-20/2.757: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1443/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkom konania 

 

BB FM s. r. o. 

Na Karlove 25 

974 01 Banská Bystrica        

 



 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 100,3 MHz Banská Bystrica 

 

                      držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/144, spoločnosti BB FM s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/144/2020 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 100,3 MHz Banská Bystrica 

 V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„Frekvencia: 100,3 MHz Banská Bystrica 

   Lokalita: Banská Bystrica 

   Frekvenčný list: 131/OSFS/2021-105478“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/812: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti BB FM s.r.o. spolu s frekvenčným listom.  

T: 27. 12. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

 

Uznesenie č. 21-20/3.758:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1444/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 

 

Trnavská produkčná s.r.o. 

Hlboká 3026/ 25  

921 01 Piešťany 

 



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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 107,9 MHz Piešťany 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/132, spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/132/2016 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 107,9 MHz Piešťany 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„Frekvencia: 107,9 MHz Piešťany 

Lokalita: Trnava 

Frekvenčný list: 131/OSFS/2021-105477“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/813: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 
 

Uznesenie č. 21-20/3.759:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1444/SKL/2021, začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 

 



Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 

zastavuje 

 

správne konanie č. 1444/SKL/2021 v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania SITY MEDIA s.r.o., 

Bratislava, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/814: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

 

Uznesenie č. 21-20/4.760:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1445/SKL/2021 

a 1446/SKL/2021 začatých dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 

o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej 

v základných podmienkach konania účastníkom konania 

 

Radio ON s.r.o. 

Farského 8/1270 

851 01 Bratislava - Petržalka 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje 

 

spoločnosti: Radio ON s.r.o., Farského 8/1270, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36 687 031 

 

licenciu č. R/151 

 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 

 



I. 

 

1. Názov programovej služby: Rádio THE END 

2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 18. 8. 2023 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  

4. Územný rozsah vysielania: lokálny 

5. Jazyk vysielania: slovenský 

6. Pridelené frekvencie: 

97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 

97,2 MHz Bratislava – Technopol 

 

II. 

 

Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického 

úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová značka: RPO771059/2021, Id v zdrojovom registri: 284340, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/42748/B 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová 

značka: RPO771059/2021, Id v zdrojovom registri: 284340, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, 

Registračné číslo Sro/42748/B 

 

III. 

 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 

skladby: 

      a) Spravodajstvo: 1,93 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 1,6 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 9,52 % 

 d) Ostatný program: 86,95 % 

     

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 3,53 % 

 

3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 

 

IV. 

 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD nosič 

 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených vo 

frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:  

 

2.1 Frekvencia: 97,2 MHz Bratislava  

Lokalita: budova Technopolu 

Frekvenčný list: 11169/10/2002 



 

2.2 Frekvencia: 97,2 MHz Bratislava 

Lokalita: Devínska Nová Ves 

Frekvenčný list: 1247/10/2010 

 

3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno 

Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 

Alternatívne frekvencie AF    áno 

Typ programu PTY     áno 

Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 

Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 

Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  

Prepínač hudba/reč M/S    áno 

Textový kanál RT     áno 

Hodiny a dátum CT     áno 

Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 

Číslo programu PIN     5073 

Meno programového okruhu PS    THE END 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/815: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 
 

Uznesenie č. 21-20/4.761:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1445/SKL/2021 

a 1446/SKL/2021, začatých dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 

zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 

podmienkach konania účastníkom konania 

FM media s.r.o. 

Komárnická 4 

821 03 Bratislava 

 

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

správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 



zastavuje 

 

správne konania č. 1445/SKL/2021 a 1446/SKL/2021 v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania 

FM media s.r.o., Bratislava, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/816: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 5/ 

 

Uznesenie je v bode č. 4. 

 

K bodu 6/ 

 

Uznesenie č. 21-20/6.762:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1447/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkmi konania 

 

Radio ON s.r.o. 

Farského 8/1270 

851 01 Bratislava – Petržalka 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 106,1 MHz Bratislava k 18. 8. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/151, spoločnosti Radio ON s.r.o. 



 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/151/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 106,1 MHz Bratislava 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.3 Frekvencia: 106,1 MHz Bratislava 

Lokalita: Dúbravka 

Frekvenčný list: 10112/OSFS/2012“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania SUB FM s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 



Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/817: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 7/ 

 

Uznesenie č. 21-20/7.763:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1448/SKL/2021, 

1449/SKL/2021 a č. 1452/SKL/2021 začatých dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. 

posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade 

v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 

 

JF Property group s.r.o. 

Špitálska 5 

080 01 Prešov 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje 

 

spoločnosti: JF Property group s.r.o., Špitálska 5, 080 01 Prešov, IČO: 46 124 187 

 

licenciu č. R/152 

 

na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 

I. 

 

1. Názov programovej služby: SKY Rádio 

2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 22. 8. 2023 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  

4. Územný rozsah vysielania: regionálny 

5. Jazyk vysielania: slovenský 

6. Pridelené frekvencie: 

91,4 MHz Prešov 

95,0 MHz Humenné 

106,6 MHz Poprad 

 

II. 

 

Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického 



úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová značka: RPO-771013/2021, Id v zdrojovom registri: 8204415, 

registračný úrad: Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/24324/P 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová 

značka: RPO-771013/2021, Id v zdrojovom registri: 8204415, registračný úrad: Okresný súd Prešov, 

Registračné číslo Sro/24324/P 

 

III. 

 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 

skladby: 

      a) Spravodajstvo: 6 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 1 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 2,5 % 

 5. hudobné programy: 3 % 

 d) Ostatný program: 87,5 % 

     

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 9,5 % 

 

3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 

 

IV. 

 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD, USB, email 

 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených vo 

frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:  

 

2.1 Frekvencia: 91,4 MHz Prešov 

Lokalita: Prešov 

Frekvenčný list: 3526/10/2008 

 

2.2 Frekvencia: 95,0 MHz Humenné 

Lokalita: Humenné 

Frekvenčný list: 1964/OSFS/2019 

 

2.3 Frekvencia: 106,6 MHz Poprad 

Lokalita: Poprad 

Frekvenčný list: 1968/OSFS/2019 

 

3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno 

Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 

Alternatívne frekvencie AF    áno 

Typ programu PTY     nie 

Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 

Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 



Identifikácia spôsobu dekódovania DI   nie  

Prepínač hudba/reč M/S    nie 

Textový kanál RT     áno 

Hodiny a dátum CT     nie 

Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 

Číslo programu PIN     nie 

Meno programového okruhu PS    SKY Radio 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/818: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti JF Property group s.r.o. s výzvou na úhradu správneho 

poplatku.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 8/  

 

Uznesenie je v bode č. 7. 

 

K bodu 9/ 

 

Uznesenie č. 21-20/9.764:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1450/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkom konania 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice  

       

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa 

 



                      držiteľovi licencií na rozhlasové vysielanie č. R/93 a R/145 Marekovi Petrášovi 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutia o udelení licencie č. R/93/2006 a R/145/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 97,4 MHz Stará Ľubovňa 

 V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„Frekvencia: 97,4 MHz Stará Ľubovňa 

   Lokalita: Stará Ľubovňa 

   Frekvenčný list: 1971/OSFS/2019“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/819: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania, Marekovi Petrášovi spolu s frekvenčným listom a výzvou na úhradu 

správneho poplatku.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 10/  

 

Uznesenie č. 21-20/10.765:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1451/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkmi konania 

 

JF Property group s.r.o. 

Špitálska 5 

080 01 Prešov 

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 



 

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

 

prideľuje frekvenciu 97,7 MHz Košice k 22. 8. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/152, spoločnosti JF Property group s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/152/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 97,7 MHz Košice 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „2.4 Frekvencia: 97,7 MHz Košice 

    Lokalita: Šibená hora 

    Frekvenčný list: 4784/OSFS/2012“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/820: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 11/  

 

Uznesenie je v bode č. 7. 

 

K bodu 12/ 

 

Uznesenie č. 21-20/12.766:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1453/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkmi konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje 

 

spoločnosti: Best FM Media spol. s r.o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava, IČO: 17 316 588 

 

licenciu č. R/153 

 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 

I. 

 

1. Názov programovej služby: Rádio BEST FM 



2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 6. 12. 2023 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  

4. Územný rozsah vysielania: lokálny 

5. Jazyk vysielania: slovenský 

6. Pridelené frekvencie: 

88,0 MHz Bratislava 

 

II. 

 

Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického 

úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová značka: RPO-771068/2021, Id v zdrojovom registri: 23101, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/700/B 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová 

značka: RPO-771068/2021, Id v zdrojovom registri: 23101, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, 

Registračné číslo Sro/700/B 

 

III. 

 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 

skladby: 

      a) Spravodajstvo: 1 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 22,619 % 

 d) Ostatný program: 76,381 % 

     

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 1 % 

 

3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 

 

IV. 

 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD nosič 

 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených vo 

frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:  

 

2.1 Frekvencia: 88,0 MHz Bratislava 

Lokalita: Devínska Nová Ves 

Frekvenčný list: 10111/OSFS/2012 

 

3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno 

Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 



Alternatívne frekvencie AF    áno 

Typ programu PTY     áno 

Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 

Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 

Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  

Prepínač hudba/reč M/S    áno 

Textový kanál RT     áno 

Hodiny a dátum CT     áno 

Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 

Číslo programu PIN     5355 

Meno programového okruhu PS    BEST FM 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania SUB FM s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 



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

 

Úloha č. 21-20/821: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. Účastníkovi konania Best FM Media spol. s r.o. ho zašle s výzvou na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 13/ 

 

Uznesenie č. 21-20/13.767:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1454/SKL/2021, 

1455/SKL/2021, 1456/SKL/2021, 1457/SKL/2021, 1458/SKL/2021, 1459/SKL/2021, 1461/SKL/2021, 

1463/SKL/2021, 1465/SKL/2021, 1466/SKL/2021, 1468/SKL/2021, 1469/SKL/2021, 1470/SKL/2021, 

1471/SKL/2021, 1472/SKL/2021, 1473/SKL/2021 a 1475/SKL/2021 začatých dňa 8. 9. 2021 podľa § 

47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvencie 88,1 MHz Žarnovica, 88,1 MHz Zvolen, 88,2 MHz Nitra, 89,5 MHz 

Považská Bystrica, 90,3 MHz Poprad, 90,4 MHz Kotešová, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 93,0 

MHz Trebišov, 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz Prešov, 95,6 MHz Banská Bystrica, 95,6 MHz 

Bratislava, 98,0 MHz Žilina, 98,9 MHz Trenčín, 99,7 MHz Malacky, 103,3 MHz Spišská Nová 

Ves a 105,6 MHz Stupava k 6. 12. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/153, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/153/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I časť 4 sa mení a znie: „Územný rozsah vysielania: multiregionálny“ 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 88,1 MHz Žarnovica 

 88,1 MHz Zvolen 

 88,2 MHz Nitra 

 89,5 MHz Považská Bystrica 

 90,3 MHz Poprad 

 90,4 MHz Kotešová 

 91,0 MHz Žiar nad Hronom 

 93,0 MHz Trebišov 



 93,8 MHz Košice 

 94,0 MHz Prešov 

 95,6 MHz Banská Bystrica 

 95,6 MHz Bratislava 

 98,0 MHz Žilina 

 98,9 MHz Trenčín 

 99,7 MHz Malacky 

 103,3 MHz Spišská Nová Ves 

 105,6 MHz Stupava 

 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladajú body, ktoré znejú: 

„2.2 Frekvencia: 88,1 MHz Žarnovica 

Lokalita: Žarnovica 

Frekvenčný list: 7865/OSFS/2013 

 

2.3 Frekvencia: 88,1 MHz Zvolen 

Lokalita: Malá Stráž 

Frekvenčný list: 1576/OSFS/2014 

 

2.4 Frekvencia: 88,2 MHz Nitra 

Lokalita: Nitra 

Frekvenčný list: 10120/OSFS/2012 

 

2.5 Frekvencia: 89,5 MHz Považská Bystrica 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 2316/OSFS/2013 

 

2.6 Frekvencia: 90,3 MHz Poprad 

Lokalita: Poprad 

Frekvenčný list: 10980/OSFS/2016 

 

2.7 Frekvencia: 90,4 MHz Kotešová 

Lokalita: Kotešová 

Frekvenčný list: 7861/OSFS/2013 

 

2.8 Frekvencia: 91,0 MHz Žiar nad Hronom 

Lokalita: Šibeničný vrch 

Frekvenčný list: 1577/OSFS/2014 

 

2.9 Frekvencia: 93,0 MHz Trebišov 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 2319/OSFS/2013 

 

2.10 Frekvencia: 93,8 MHz Košice 

Lokalita: Heringeš 

Frekvenčný list: 4897/10/2011 

 

2.11 Frekvencia: 94,0 MHz Prešov 

Lokalita: Pod Šibeňom 

Frekvenčný list: 4898/10/2011 

 

2.12 Frekvencia: 95,6 MHz Banská Bystrica 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 5237/10/2009 

 



2.13 Frekvencia: 95,6 MHz Bratislava 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 9118/10/2007 

 

2.14 Frekvencia: 98,0 MHz Žilina 

Lokalita: Žilina – Hotel Slovakia 

Frekvenčný list: 1065/10/2003 

 

2.15 Frekvencia: 98,9 MHz Trenčín 

Lokalita: Trenčín 

Frekvenčný list: 7864/OSFS/2013 

 

2.16 Frekvencia: 99,7 MHz Malacky 

Lokalita: Malacky 

Frekvenčný list: 10116/OSFS/2012 

 

2.17 Frekvencia: 103,3 MHz Spišská Nová Ves 

Lokalita: Teplička 

Frekvenčný list: 9369/OSFS/2014 

 

2.18 Frekvencia: 105,6 MHz Stupava 

Lokalita: Stupava 

Frekvenčný list: 10117/OSFS/2012“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/822: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 14/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 15/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 16/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

 

 



K bodu 17/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 18/  

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 19/ 
 

Uznesenie č. 21-20/19.768:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1460/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkmi konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 90,6 MHz Bratislava k 6. 12. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/153, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/153/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 90,6 MHz Bratislava 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.19 Frekvencia: 90,6 MHz Bratislava 

Lokalita: Dúbravka 

Frekvenčný list: 10113/OSFS/2012“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania SUB FM s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/823: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 
 

K bodu 20/  

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 21/ 

 

Uznesenie č. 21-20/21.769:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 



zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1462/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkmi konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 91,6 MHz Piešťany k 6. 12. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/153, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/153/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 91,6 MHz Piešťany 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.20 Frekvencia: 91,6 MHz Piešťany 

Lokalita: Vrbové 

Frekvenčný list: 7863/OSFS/2013“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania SUB FM s. r. o. 

 

 



Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/824: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 22/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 23/ 

 

Uznesenie č. 21-20/23.770:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1464/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkmi konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 



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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 93,0 MHz Trnava od 6. 12. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/153, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/153/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 93,0 MHz Trnava 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.21 Frekvencia: 93,0 MHz Trnava 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 1808/10/2009“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania SUB FM s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 



 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/825: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 24/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 25/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 26/ 

 

Uznesenie č. 21-20/26.771:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1467/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkim konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom k 6. 12. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/153, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. 

 

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

 

mení 



 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/153/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.22 Frekvencia: 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 2315/OSFS/2013“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/826: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 
 

Uznesenie č. 21-20/26.772:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 

telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1467/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

zastavuje 

správne konanie č. 1467/SKL/2021 v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania SITY MEDIA s.r.o., 

Bratislava, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 



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

 

Úloha č. 21-20/827: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 27/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 28/  

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 29/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 30/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 31/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 32/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 33/ 

 

Uznesenie č. 21-20/33.773:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1474/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkmi konania 

 

Best FM Media spol. s r.o. 

Strojnícka 31 

821 05 Bratislava 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

 

 



rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 105,5 MHz Bratislava k 6. 12. 2023 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/153, spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/153/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 105,5 MHz Bratislava 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.23 Frekvencia: 105,5 MHz Bratislava 

Lokalita: Petržalka 

Frekvenčný list: 2312/OSFS/2013“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania SUB FM s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/828: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 
 

K bodu 34/ 

 

Uznesenie je v bode č. 13. 

 

K bodu 35/ 

 

Uznesenie č. 21-20/35.774:  

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. 1476/SKL/2021 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: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/829: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 36/ 

 

Uznesenie č. 21-20/36.775:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1477/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 



2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi konania 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

 prideľuje frekvenciu 91,3 MHz Banská Bystrica 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/148, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/148/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 91,3 MHz Banská Bystrica 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „Frekvencia: 91,3 MHz Banská Bystrica 

    Lokalita:  mesto 

    Frekvenčný list: 3462/10/2008“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/830: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. Spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom a  výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 37/ 

 

Uznesenie č. 21-20/37.776:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1478/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie a pridelenie frekvencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 

konania účastníkom konania: 

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

 prideľuje frekvenciu 92,9 MHz Rimavská Sobota 

 



držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105, spoločnosti D.EXPRES, k.s. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 92,9 MHz Rimavská Sobota 

V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „Frekvencia: 92,9 MHz Rimavská Sobota 

    Lokalita:  mesto 

    Frekvenčný list: 1807/10/2009“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/831: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho spoločnosti D.EXPRES, k.s. spolu s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho 

poplatku. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 38/ 

 

Uznesenie č. 21-20/38.777:  

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. 1479/SKL/2021 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: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 



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

 

Úloha č. 21-20/832: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 39/ 

 

Uznesenie č. 21-20/39.778:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1480/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 

terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 

účastníkmi konania 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje 

 

                          účastníkovi konania: Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice  

 

licenciu č. R/154 

 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

 

I. 

 

1. Názov programovej služby: DETSKÉ RÁDIO 

2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 

4. Územný rozsah vysielania: lokálny 

5. Jazyk vysielania: slovenský 

6. Pridelené frekvencie:   

98,7 MHz Banská Bystrica 

 

 



II. 

 

Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického 

úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová značka: RPO-771062/2021, Id v zdrojovom registri: 496458, 

registračný úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo Firm/2174/V 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 26. 10. 2021, spisová 

značka: RPO-771062/2021, Id v zdrojovom registri: 496458, registračný úrad: Okresný súd Košice I, 

Registračné číslo Firm/2174/V 

 

III. 

 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 

skladby: 

a) Spravodajstvo - min. 0,42 % 

b) Publicistika: 

    1. politická publicistika – min. 0 % 

    2.ostatná publicistika – min. 0,7 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

    1. detské programy – min. 9,22 % 

    2. náboženské programy – min. 0 % 

    3. literárno – dramatické programy – min. 0 % 

    4. zábavné programy – min. 0 % 

    5. hudobné programy – min. 1,19 % 

d) Ostatný program – min. 88,47 % 

     

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: min. 5 % 

 

3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 

 

IV. 

 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD nosiče so 

záznamom vo formáte MP3 

 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb: 

 

2.1 Frekvencia: 98,7 MHz Banská Bystrica 

Lokalita: Banská Bystrica 

Frekvenčný list: 10114/OSFS/2012“  

 

3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI áno 

Identifikácia dopravného vysielania TP áno 

Alternatívne frekvencie AF áno 

Typ programu PTY áno 

Iné informácie o vysielaných sieťach EON nie 

Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno 

Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno  

Prepínač hudba/reč M/S áno 



Textový kanál RT áno 

Hodiny a dátum CT áno 

Identifikácia dopravného hlásenia TA áno 

Číslo programu PIN áno 

Meno programového okruhu PS DETSKE 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností SITY MEDIA s.r.o., Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/833: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. a Rádio Mária Slovensko s.r.o. 



Účastníkovi konania, Marekovi Petrášovi zašle rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a výzvou na 

úhradu správneho poplatku.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 40/ 

 

Uznesenie č. 21-20/40.779:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1481/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi konania 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

 prideľuje frekvenciu 101,9 MHz Žilina 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/148, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/148/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 101,9 MHz Žilina 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „Frekvencia: 101,9 MHz Žilina 

    Lokalita:  Považský Chlmec, Na Hôrke 

    Frekvenčný list: 5073/OSFS/2017“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 



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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/834: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. Spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 41/ 

 

Uznesenie č. 21-20/41.780:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1482/SKL/2021 začatom 

dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 

rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  

konania účastníkmi konania 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice 



 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 104,2 MHz Žilina 

 

                      držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/154 – Marekovi Petrášovi 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/154/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I časť 4 sa mení a znie: „Územný rozsah vysielania: regionálny“ 

Do čl. I v bode 6. sa vkladá tento text: 104,2  MHz Žilina  

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„2.2 Frekvencia: 104,2  MHz Žilina 

Lokalita: Žilina – Dom techniky 

Frekvenčný list: 971/10/2004“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností SITY MEDIA s.r.o., Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 



Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/835: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. a Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Účastníkovi konania, Marekovi Petrášovi zašle rozhodnutie spolu s frekvenčným listom.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 42/ 

 

Uznesenie č. 21-20/42.781:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1481/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi konania 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 



 prideľuje frekvenciu 107,2 MHz Martin 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/148, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/148/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 107,2 MHz Martin 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „Frekvencia: 107,2 MHz Martin 

    Lokalita:  Hôrka 

    Frekvenčný list: 1715/10/2007“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/836: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. Spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 43/ 

 

Uznesenie č. 21-20/43.782:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1484/SKL/2021 začatom dňa 8. 9. 

2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi konania: 

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

 prideľuje frekvenciu 104,1 MHz Prešov 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/105  - spoločnosti D.EXPRES, k.s. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/105/2008 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 104,1 MHz Prešov 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

  „Frekvencia: 104,1 MHz Prešov 

    Lokalita:  nemocnica 

    Frekvenčný list: 8016/OSFS/2013“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/837: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie  

a zašle ho spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. Spoločnosti D.EXPRES, k.s. zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 44/ 

 

Uznesenie č. 21-20/44.783:  

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. 1485/SKL/2021 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: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/838: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie. 

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 45/ 

 

Uznesenie č. 21-20/45.784:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 

o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1486/SKL/2021 a č. 

1487/SKL/2021 začatých dňa 8. 9. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 

o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej 

v základných podmienkach konania účastníkmi konania 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice  

 

FM media s.r.o. 

Komárnická 4 

821 03 Bratislava 

 

Dr. FM, s.r.o. 

Drieňová 34 

821 02 Bratislava-mestská časť Ružinov 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

prideľuje frekvencie 102,5 MHz Košice 

               102,7 MHz Prešov 



 

                      držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/154, Marekovi Petrášovi 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/154/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  102,5 MHz Košice 

 102,7 MHz Prešov 

V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladajú body, ktoré znejú: 

„2.3 Frekvencia: 102,5 MHz Košice 

Lokalita: Košice 

Frekvenčný list:  1965/OSFS/2019 

 

2.4 Frekvencia: 102,7 MHz Prešov 

Lokalita: Prešov 

Frekvenčný list:  1969/OSFS/2019“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2.  Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností FM media s.r.o. a Dr. FM, s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 

opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/839: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 

a zašle ho spoločnostiam FM media s.r.o. a Dr. FM, s.r.o. Účastníkovi konania Marekovi Petrášovi zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčnými listami.  

T: 27. 12. 2021                               Z: PLO 

 

K bodu 46/ 

 

Uznesenie je v bode č. 45. 

 

K bodu 47/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1399/SO/2021      

(na vysielanie programu Braňo Závodský Naživo zo dňa 29. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                              číslo licencie: R/112, RD/27 

 

Uznesenie č. 21-20/47.785:  

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. 1399/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES, vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala 

sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/840: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                            Z: PgO 
 

K bodu 48/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1326/SO/2021      

(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 4. 9. 2021)  



(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                               číslo licencie: TD/1  

 

Uznesenie č. 21-20/48.786:  

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. 1326/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/841: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                                  Z: PgO 

 

K bodu 49/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1432/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Hosť Nory Gubkovej zo dňa 13. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                 číslo licencie: RD/1  

 

Uznesenie č. 21-20/49.787:  

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. 1432/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 

základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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



 

Úloha č. 21-20/842: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 50/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1300/SO/2021  

(na vysielanie komunikátu Sundeck z dní 9., 10., 11., 12., 13. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                      číslo licencie: RD/4 

 

Uznesenie č. 21-20/50.788:  

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. 1300/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Rádio_FM vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 

sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/843: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 51/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1424/SO/2021                                               

(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 9.10.2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 

 

Uznesenie č. 21-20/51.789:  

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. 1424/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 



Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/844: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 52/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1379/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 8. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                       číslo licencie: TD/1              

 

Uznesenie č. 21-20/52.790:  

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. 1379/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 

sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/845: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 53/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1491/SO/2021                                                                       

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                   číslo licencie: TD/17              

 

Uznesenie č. 21-20/53.791:  

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. 1491/SO/2021 smerujúcu 



voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala 

uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/846: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 54/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1386/SO/2021      

(na vysielanie programu Simpsonovci 30. séria, ep. 3, 4 a 5 zo dňa 20. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: TD/16 

 

Uznesenie č. 21-20/54.792:  

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. 1386/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/847: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 55/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1385/SO/2021                                                                

(na vysielanie programu Pretty Woman zo dňa 25. a 26. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: TD/15, TD/16 

 

Uznesenie č. 21-20/55.793:  

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 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 

programovej službe JOJ dňa 25. 9. 2021 v čase o cca 16:21 hod. a na televíznej programovej službe JOJ 

PLUS dňa 26. 9. 2021 v čase o cca 21:08 hod. odvysielal program Pretty woman, ktorý bol odvysielaný 

s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so 

zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/848: 

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: 8. 12. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-20/849: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 56/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1325/SO/2021     

(na vysielanie programu Žena za pultom zo dňa 5. 9. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                    číslo licencie: TD/3 

 

Uznesenie č. 21-20/56.794:  

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. 1325/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby Trojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 

vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu Žena za pultom 

zo dňa 5. 9. 2021 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/850: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                                Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-20/56.795: 

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 v súvislosti s tým, že dňa 19. 9. 2021 v čase o cca 16:20 hod. 

odvysielal v rámci programovej služby Trojka doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so 

sluchovým postihnutím k programu Žena za pultom, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 

postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  

- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením ustanovení 

vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/851: 

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: 8. 12. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-20/852: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 6. 12. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 57/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1351/SO/2021      

(na vysielanie komunikátu Kriminálne spisy – Keď vrahmi sú deti zo dňa 7.9.2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: D. EXPRES, k.s.          číslo licencie: R/112,RD/27  

 

 



Uznesenie č. 21-20/57.796:  

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. 1351/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES, vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala 

sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/853: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                            Z: PgO 
 

K bodu 58/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1382/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Policajná akadémia 2 zo dňa 18.9. 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 

 

Uznesenie č. 21-20/58.797:  

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. 1382/SO/2021 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:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/854: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                                Z: PgO 



K bodu 59/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1430/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Prázdniny III. (epizóda 4) zo dňa 8. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: TD/15  

 

Uznesenie č. 21-20/59.798:  

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. 1430/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/855: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 60/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1408/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 2. 10. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: PHONOTEX s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/163 

 

Uznesenie č. 21-20/60.799: 

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 PHONOTEX s. r. o. 

vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

neuchovával súvislý záznam vysielania programovej služby TV8 zo dňa 2. 10. 2021 v čase od 17:30 

hod. do 01:00 hod. (3. 10. 2021) počas 45 dní odo dňa jeho vysielania a nedodal ho Rade na jej 

vyžiadanie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 



Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/856: 

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: 8. 12. 2021                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 21-20/60.800: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) a 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. 1408/SO/2021  

smerujúcu voči programovej službe TV8, vysielateľa PHONOTEX s. r. o. a uznala uvedenú sťažnosť 

podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/857: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 61/ 

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2021 

Vysielateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska 

       MAC TV s.r.o. 

                   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                   C.E.N. s.r.o. 

 

Uznesenie č. 21-20/61.801:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 

štvrťrok 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 



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

 

K bodu 62/ 

Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2021 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

Uznesenie č. 21-20/62.802:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 

obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

K bodu 63/ 

SK č.: 1147/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 924/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Do kríža/28. 4. 2021/Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                 číslo licencie: TD/2 

 

Uznesenie č. 21-20/63.803:  

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. 1147/SKO/2021 

vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 

1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

 



Úloha č. 21-20/858: 

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: 8. 12. 2021                  Z: PLO 

 

 

Úloha č. 21-20/859: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 6. 12. 2021                         Z: PgO 

 

K bodu 64/ 

SK č.: 1319/SKO/2021 zo dňa 25. 8. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 1047/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorované komunikáty/deň/programová služba: Pokračovanie o chvíľu, sponzorský odkaz 

KetoDiet/31. 5. 2021/DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: TD/47 

 

Uznesenie č. 21-20/64.804:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 

z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 

1319/SKO/2021 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe DAJTO odvysielal 

- dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu, pričom integrovaná 

hlasitosť tohto komunikátu bola -20,4 LU, čiže o 2,6 LU vyššia, ako je cieľová úroveň 

stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 

Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len „vyhláška 

č. 468/2013 Z. z.“), 

- dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:56 hod. sponzorský odkaz KetoDiet, pričom integrovaná hlasitosť 

tohto komunikátu bola -21,8 LU, čiže o 1,2 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 

ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., 

čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby DAJTO bola v súlade 

s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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



 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 5 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21,KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/860: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 24. 12. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-20/861: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 65/ 

SK č.: 1148/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 801/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Za sklom/10. 3. 2021/JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 

 

Uznesenie č. 21-20/65.805:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 

z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  

č.  1148/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 



že dňa 10. 3. 2021 v čase o cca 21:32  hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Za 

sklom, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 

vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 

audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov 

alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne 

vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 

klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania 

jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil 

JSO, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 

ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur.  

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/862: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-20/863: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 6. 12. 2021                                Z: PgO 

 

K bodu 66/ 

SK č.:  1149/SKO/2021 zo dňa 16. 6. 2021 



 1179/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1184/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1187/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1189/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1190/SKO/2021 zo dňa 1. 7. 2021 

 1318/SKO/2021 zo dňa 25. 8. 2021 

 1363/SKO/2021 zo dňa 8. 9. 2021  

 1365/SKO/2021 zo dňa 8. 9. 2021 

 1366/SKO/2021 zo dňa 8. 9. 2021 

 1395/SKO/2021 zo dňa 22. 9. 2021 

 1396/SKO/2021 zo dňa 22. 9. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosti č. 876/SO/2021, 880/SO/2021, 966/SO/2021, 988/SO/2021, 1013/SO/2021, 1015/SO/2021, 

1061/SO/2021, 1113/SO/2021, 1114/SO/2021, 1115/SO/2021, 1117/SO/2021, 1165/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Mafstory/24. 3., 31. 3., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 

10. 5., 17. 5., 18. 5., 19. 5., 24. 5. 2021/JOJ 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/15 

 

Uznesenie č. 21-20/66.806:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 

ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 

z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní  

č. 1149/SKO/2021, 1179/SKO/2021, 1184/SKO/2021, 1187/SKO/2021, 1189/SKO/2021, 

1190/SKO/2021, 1318/SKO/2021, 1363/SKO/2021, 1365/SKO2021, 1366/SKO/2021, 

1395/SKO/2021, 1396/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, že 

 

1) dňa 24. 3. 2021 v čase o cca 22:47 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Milanko guvernérom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 

programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   

vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako 

nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 

nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

2) dňa 3. 5. 2021 v čase o cca 22:44 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Utopenec na úteku, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 

klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

3) dňa 26. 4. 2021 v čase o cca 22:57 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Októberfest, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 

scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  



- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 

klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

4) dňa 12. 4. 2021 v čase o cca 23:08 hod. rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Cecky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, 

ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 

účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

5) dňa 31. 3. 2021 v čase o cca 23:01 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Oneskorený orgazmus, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 

klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

6) dňa 19. 4. 2021 v čase o cca 22:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Ministerská párty, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 

scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 

účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

7) dňa 10. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Béla v kóme, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 

scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 

klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

8) dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Žebráci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, 

ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 

účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

9) dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 22:56 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Mafstory 

– Kasíno, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, 

ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 

klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 

klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

10) dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 23:10 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 

Mafstory – Včely, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 

scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 



účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

11) dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 23:27 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 

Mafstory – Zákerný boss, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 

účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

12) dňa 19. 5. 2021 v čase o cca 22:55 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 

Mafstory – Zapálené lýtka, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 

obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 

ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 

účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 

rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 

podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 21-20/864: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 27. 12. 2021                          Z: PLO 

 

Úloha č. 21-20/865: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                   Z: PgO 

 

K bodu 67/ 

SK č.: 1520/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.  číslo licencie: TD/115 

 

Uznesenie č. 21-20/67.807:  

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. 1520/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 posúdila oznámenie 

o zmene licencie č. TD/115 účastníka konania 

 

VYDAVATEĽSTVO TEMPO,s.r.o. 

Februárová 152/1 

958 01 Partizánske 

 

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. 220/2000 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

mení 

 

licenciu na televízne digitálne vysielanie č. TD/115 nasledovne: 

 

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

 

„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 2.11.2021, spisová značka: RPO-775606/2021, Id v zdrojovom registri: 

64184, registračný úrad: Okresný súd Trenčín., Registračné číslo Sro/19132/R, 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 2.11.2021, spisová 

značka: RPO-775606/2021, Id v zdrojovom registri: 64184, registračný úrad: Okresný súd Trenčín., 

Registračné číslo Sro/19132/R“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/866: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, 

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.  

T: 24. 12. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 68/ 

SK č.: 1521/SKL/2021 zo dňa 26. 10. 2021 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.  číslo licencie: TD/98 

 

Uznesenie č. 21-20/68.808:  

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. 1521/SKL/2021 zo dňa 26. 10. 2021 posúdila oznámenie 

o zmene licencie č. TD/98 účastníka konania 

 

Levická televízna spoločnosť s.r.o. 

Námestie hrdinov 1 

934 01 Levice 

 

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. 220/2000 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

mení 

 

licenciu na televízne digitálne vysielanie č. TD/98 nasledovne: 

 

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

 

„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 2.11.2021, spisová značka: RPO-775608/2021, Id v zdrojovom registri: 

99071, registračný úrad: Okresný súd Nitra., Registračné číslo Sro/12963/N, 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 2.11.2021, spisová 

značka: RPO-775608/2021, Id v zdrojovom registri: 99071, registračný úrad: Okresný súd Nitra., 

Registračné číslo Sro/12963/N“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 



Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/867: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Levická 

televízna spoločnosť s.r.o. 

T: 24. 12. 2021                  Z: PLO 

 

K bodu 69/ 

SK č.: 1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: Telegal, s.r.o.  číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 21-20/69.809:  

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. 1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021  

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“): 

 

Telegal, s.r.o. 

Hodonínska 25 

841 03 Bratislava 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  

 

Rada podľa ustanovenia § 30  ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 

 

zastavuje 

 

správne konanie č. 1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 

z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 8. 11. 2021 vzal návrh na registráciu 

retransmisie v plnom rozsahu späť, pričom konanie sa netýka iného účastníka konania a nejde o konanie, 

ktoré môže začať správny orgán. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 21-20/868: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 1417/SKL/2021 a zašle ho 

účastníkovi konania. 

T: 8. 12. 2021                   Z: PLO 

 

K bodu 70/ 

SK č.: 1536/SKL/2021 zo dňa 2. 11. 2021 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Ján Sopúch PROMA elektronik  číslo registrácie: TKR/364 

 

Uznesenie č. 21-20/70.810:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní  

č. 1536/SKL/2021 zo dňa 2. 11. 2021 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/364 

účastníka konania: 

 

Ján Sopúch PROMA elektronik 

Chudovská 134/30 

027 21 Žaškov 

 

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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zrušuje 

 

registráciu retransmisie č. TKR/364 

 

ku dňu 31. 12. 2021  

 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie Ján Sopúch PROMA elektronik z dôvodu, že o to 

prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 2. 11. 2021 písomne požiadal. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/869: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/364 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 23. 12. 2021          Z: PLO 



 

K bodu 71/ 

SK č.: 1498/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK: Arena TV, s.r.o.  číslo licencie: TD/154, 

TD/155, TD/168, TD/169, 

TD/170, TD/171 

 JUDr. Karol Šiška 

 IFC MEDIA, s.r.o. 

 Ing. Jozef Pipek  

 

Uznesenie č. 21-20/71.811:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa 

ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 1498/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 

a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 vedenom 

s účastníkmi konania: 

 

Arena TV, s.r.o. 

Šulekova 2 

811 06 Bratislava    

 

JUDr. Karol Šiška  

Burgundská 12657/3 

831 52 Bratislava  

 

IFC MEDIA, s.r.o. 

Kopčianska 10 

851 01 Bratislava 

 

Ing. Jozef Pipek  

Tupého 13161/51E  

831 01 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 rozhodla tak, že žiadosť 

 

zamieta. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

 

 

 



Úloha č. 21-20/870: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 

konania. 

T: 27. 12. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 72/ 

SK č.: 979/SKO/2021 zo dňa 5. 5. 2021 

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

(Sťažnosť č. 590/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Spútaný motýľ/10.2.2021/ TV DOMA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

Predkladá: PLO                                                                                 číslo licencie: TD/7 

 

Uznesenie č. 21-20/72.812:  

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. 979/SKO/2021 vedené 

voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia povinnosti 

ustanovenej § 18aa ods. 1 písm. a),b) a c) zákona č. 308/2000 Z.z., 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:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/871: 

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: 24. 12. 2021                  Z: PLO 

 

Úloha č. 21-20/872: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 6. 12. 2021                  Z: PgO 

 

K bodu 73/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona   

(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. 

z.) 

Subjekt: KABELTELSAT s.r.o. 

 

 



Uznesenie č. 21-20/73.813:  

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. a § 63 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) (ďalej len „zákon č. 220/2007 

Z. z.) začína správne konanie voči spoločnosti KABELTELSAT s.r.o.  

I. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním 

programovej služby s označením TV N bez udelenej licencie, 

II. vo veci možného porušenia § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. v spojení s § 37 ods. 3 zákona  

č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním televíznej programovej služby s označením TV N 

prostredníctvom digitálneho vysielania bez licencie na digitálne vysielanie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/873: 

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: 8. 12. 2021                Z: PLO 

 

 

74/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtu k 31.10.2021 

 

Uznesenie č. 21-20/74.814:  

Rada berie na vedomie rozpočet za október 2021. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

2/ Možnosti ďalšieho postupu prideľovania voľných rozhlasových frekvencií 

 

 

 



3/ Informácia o pozvánkach členov Rady na medzinárodné podujatia  

 

4/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady a riaditeľovi Kancelárie Rady 

 

Uznesenie č. 21-20/74.815:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 

schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR 

SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre PhDr. Martu Danielovú, 

Andreu Cocherovú, Ing. Andreja Zmečeka, PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., Mgr. Györgyho Battu, PhDr. 

Anikó Dušíkovú, CSc., Ivana Bindasa a Mgr. Pavla Izraela, PhD., vo výške jednonásobku mesačnej 

odmeny – predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci 

udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa konalo v dňoch 23.-24. novembra 

2021.    

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/874: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 

uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac november 2021.  

T: 9. 12. 2021                Z: ÚRK 

 

Uznesenie č. 21-20/74.816:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 

dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona 

č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo 

výplatnom termíne za mesiac november 2021.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-20/875: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  

T: 9. 12. 2021                Z: ÚRK 

 

 



 

 

5/ Informácia o bezpečnostných opatreniach na mailovom serveri Rady 

 

6/ Informácie o aktivitách a udalostiach od posledného zasadnutia Rady 

 

 

V Bratislave dňa 24. 11. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Ing. Andrej Zmeček 


