
 Zápisnica č. 6/2022 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 3. 2022 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Výberové konanie  

SK č.: 401/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,9 MHz Topoľčany 

ÚK: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o. .                                                                                                                                  

         

3/ Výberové konanie  

SK č.: 402/SKL/2022 

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

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        Marek Petráš – Detské rádio 

        Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

        Dr. FM, s. r. o.                                                                                          

 

4/ Výberové konanie  

SK č.: 403/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

5/ Výberové konanie  

SK č.: 404/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

6/ Výberové konanie  

SK č.: 405/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Trenčín                                                

 

7/ Výberové konanie  

SK č.: 406/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Prešov 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        D.EXPRES, k.s. – Europa 2 

        T.W.Rádio s.r.o. 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

 



8/ Výberové konanie  

SK č.: 407/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz Banská Bystrica 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

9/ Výberové konanie  

SK č.: 408/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

10/ Výberové konanie  

SK č.: 409/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,3 MHz Dunajská Streda 

ÚK: MIRJAM s.r.o. 

        Trnavská produkčná s.r.o.                                                                       

         

11/ Výberové konanie  

SK č.: 410/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,7 MHz Zvolen 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                      

 

12/ Výberové konanie  

SK č.: 411/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 107,0 MHz Bratislava 

ÚK: SUB FM s. r. o.  

        Marek Petráš – Rádio Košice 

        Dr, FM, s.r.o.                                                                                       

 

13/ Výberové konanie  

SK č.: 412/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                  

 

14/ Výberové konanie  

SK č.: 413/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz Dolný Kubín 

ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                            

 

15/ Výberové konanie  

SK č.: 414/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš                     

 

16/ Výberové konanie  

SK č.: 415/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 96,4 MHz Poprad 

ÚK: T.W.Rádio s.r.o. 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                 

   

17/ Výberové konanie  

SK č.: 416/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Domaša                                    

 



18/ Výberové konanie  

SK č.: 417/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra 

ÚK: SUB FM s. r. o.  

        Marek Petráš – Detské rádio 

        D.EXPRES, k.s. – Jemné 

        Nitrianske rádio s. r. o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                           

 

19/ Výberové konanie  

SK č.: 418/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz Rožňava 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – Europa 2                                                               

 

20/ Výberové konanie  

SK č.: 419/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec                                     

 

21/ Výberové konanie  

SK č.: 420/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                   

 

22/ Výberové konanie  

SK č.: 421/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        Rádio Vlna, s.r.o. 

        Marek Petráš – Detské rádio 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

23/ Výberové konanie  

SK č.: 422/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,1 MHz Považská Bystrica 

ÚK:  Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                   

 

24/ Výberové konanie  

SK č.: 423/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Snina 

ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

        D.EXPRES, k.s. - EXPRES                                                                 

 

25/ Výberové konanie  

SK č.: 424/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,3 MHz Piešťany 

ÚK: SUB FM s. r. o. 

        Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

        Trnavská produkčná s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                 

 

 



26/ Výberové konanie  

SK č.: 425/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Banská Bystrica 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – Jemné                                                                   

 

27/ Výberové konanie  

SK č.: 426/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava - Devínska 

ÚK: Marek Petráš – Rádio Košice 

        D.EXPRES, k.s. – ROCK                                                                  

 

28/ Výberové konanie  

SK č.: 427/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Trnava 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                           

 

29/ Výberové konanie  

SK č.: 428/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Čadca 

ÚK: RADIO, a.s. 

        D.EXPRES, k.s. – Jemné 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                          

 

30/ Výberové konanie  

SK č.: 429/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Martin 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK                                                                  

  

31/ Výberové konanie  

SK č.: 430/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Žilina 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK                                                                

 

32/ Výberové konanie  

SK č.: 431/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,8 MHz Ružomberok 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – Europa 2 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                        

 

33/ Výberové konanie  

SK č.: 432/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Bratislava 

ÚK: Marek Petráš – Detské rádio 

        SUB FM s. r. o.  

        SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s. – ROCK 

        Music Gallery Group, s. r. o. 

        Dr, FM, s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                            

 

34/ Výberové konanie  

SK č.: 433/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Trenčín 



ÚK: Marek Petráš – Detské rádio 

        SUB FM s. r. o.  

        SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s. – ROCK 

        Music Gallery Group, s. r. o. 

        Dr, FM, s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                             

 

35/ Výberové konanie  

SK č.: 434/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Rimavská Sobota                

 

36/ Výberové konanie  

SK č.: 435/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 105,2 MHz Prešov 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        D.EXPRES, k.s. - EXPRES 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                             

 

37/ Výberové konanie  

SK č.: 436/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 107,3 MHz Poprad 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        Marek Petráš – Detské Rádio 

        SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s. - EXPRES 

        Dr. FM, s. r. o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                     

 

38/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

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

 

39/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 299/SO/2022      

(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 07.01.2022)  

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

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

 

40/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 228/SO/2022     

(na vysielanie programovej služby Jojko z dní 21. a 26.12.2021)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 5, § 33 ods. 1, 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/144 

 

41/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 195/SO/2022                                                 

(na vysielanie upútaviek počas programu Kúzelná opatrovateľka zo dňa 27. 12. 2021 a vysielanie 

upútavky na program Krimi zo dňa 25. 12. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 



42/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 231/SO/2022      

(na vysielanie programovej služby JOJ ŠPORT zo dňa 5. 1. 2022)  

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

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/245  

 

43/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 235/SO/2022     

(na vysielanie reklamného šotu Virostop zo dňa 8. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

44/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 283/SO/2022                                                   

(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17. 1. 2022)  

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

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

 

45/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 192/SO/2022                                                   

(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 12. 12. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                                           číslo licencie: RD/115 

 

46/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 276/SO/2022     

(na vysielanie komunikátu Kriminálne spisy zo dňa 18. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

47/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 305/SO/2022 

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 1. 2022)  

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

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

 

48/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 258/SO/2022      

(na vysielanie programu Priznanie_1. časť zo dňa 9. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b), 20 ods. 3, 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

49/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 304/SO/2022      

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 26. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

50/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 300/SO/2022     

(na vysielanie reklamných šotov Ružový Slon, Durex, Wood Service a komunikátu SuperLove.sk zo dňa 

22.1.2022)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 32 ods. 6, § 39 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 



51/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 319/SO/2022     

(na vysielanie komunitátov ArginMax, Clavin Platinum a reklamných šotov Ružový Slon a Durex zo dňa 

29. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a), § 32 ods. 6 zákona 

č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

52/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 302/SO/2022, 303/SO/2022, 318/SO/2022  

(na vysielanie program Televízne noviny z dní 19., 25. a 26. 1. 2022) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

53/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 355/SO/2022                                               

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 31.1.2022)  

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

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

 

54/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 289/SO/2022 

(na vysielanie programu Správy BTV z dní 11. a 21. 1. 2022)  

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

Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.                                   číslo licencie: TD/100 

 

55/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 443/M/2022  

(monitorované dni: Debata na telefón zo dňa 20. 2. 2022) 

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

Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                           číslo licencie: R/115 

 

56/ Kontrolný monitoring 

Správa č. 514/M/2022  

(monitorované dni: 28. 2., 02. a 03.03. 2022) 

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

Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115 

 

57/ SK č.: 125/SKO/2022 (predch. č. 1518/SKO/2021) zo dňa 20. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1253/SO/2021, 1226/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Beseda o piatej/21. 7., 30. 7. 2021/TV BRATISLAVA 

ÚK: City TV, s.r.o.  číslo licencie: TD/143 

 

58/ SK č.: 187/SKO/2022 zo dňa 22. 12. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1496/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Nemocnica/21. 10. 2021/JOJ 

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

 

59/ SK č.: 124/SKO/2022 (predch. č. 1517/SKO/2021) zo dňa 20. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1248/SO/2021) 



(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Zámena manželiek/27. 7. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

60/ SK č.: 174/SKL/2022 (predch. č. 1645/SKL/2021) zo dňa 30. 11. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: OSTV, s.r.o.  číslo licencie: 

 

61/ SK č.: 466/SKL/2022 zo dňa 21. 2. 2022 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: ANTIK Telecom CZ s.r.o.  číslo registrácie: 

 

62/ SK č.: 535/SKL/2022 zo dňa 11. 3. 2022 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo registrácie: 

 

63/ SK č.: 460/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik číslo registrácie: TKR/113 

 

64/ SK č.: 355/SKL/2022 zo dňa 1. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik číslo registrácie: TKR/113 

 

65/ SK č.: 296/SKL/2022 zo dňa 17. 1. 2022 

Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 

ÚK: EHS, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/374 

 

66/ SK č.: 331/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: HOMAYER TV s.r.o.  číslo registrácie: TKR/321 

 

67/ SK č.: 332/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Homayer tv1, spol. s r. o.  číslo registrácie: TKR/344 

 

68/ SK č.: 342/SKL/2022 zo dňa 3. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: TES Media, s. r. o.  číslo registrácie: TKR/290 

 

69/ SK č.: 532/SKL/2022 zo dňa 28. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: RegioTV, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/314 

 

70/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

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

ÚK: Music Gallery Group, s.r.o.                                                         číslo licencie: R/147 

 

71/ Rôzne   

 

 

 

 

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

 



K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 158 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 22-06/1.165: 

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 23. 3. 2022 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 22-06/1.166: 

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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 22-06/1.167: 

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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



K bodu 2/ 

Výberové konanie  

SK č.: 401/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,9 MHz Topoľčany 

ÚK: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                             

 

Uznesenie č. 22-06/2.168: 

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. 401/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 

Obchodná 1 

955 01 Topoľčany 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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. 

 

udeľuje 

 

spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, 

IČO: 36 728 683 

 

licenciu č. R/155 

 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 

I. 

1. Názov programovej služby: Rádio Topoľčany 

2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 21. 12. 2023 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  

4. Územný rozsah vysielania: lokálny 

5. Jazyk vysielania: slovenský 

6. Pridelené frekvencie: 

 102,9 MHz Topoľčany 

 

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 22. 2. 2022, spisová značka: RPO-872732/2022, Id v zdrojovom registri: 990004, 

registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/19322/N 



 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 22. 2. 2022, spisová 

značka: RPO-872732/2022, Id v zdrojovom registri: 990004, registračný úrad: Okresný súd Nitra, 

Registračné číslo Sro/19322/N 

 

III. 

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

skladby: 

      a) Spravodajstvo: 0,79 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 21,42 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 1,19 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 13,09 % 

 d) Ostatný program: 63,51 % 

     

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

verejnom záujme: 1,98 % 

 

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 vo 

formáte MPEG-3 (.mp3) 

 

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

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

 

Frekvencia: 102,9 MHz Topoľčany 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 9122/10/2007 

 

3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno 

Identifikácia dopravného vysielania TP   nie 

Alternatívne frekvencie AF    nie 

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     áno 

Identifikácia dopravného hlásenia TA   nie 

Číslo programu PIN     nie 

Meno programového okruhu PS    Radio TO 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/159: 

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, spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť 

Topoľčany, s.r.o., zašle rozhodnutie spolu s výzvou na úradu správneho poplatku a s frekvenčným 

listom. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Výberové konanie 

SK č.: 402/SKL/2022 

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

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        Marek Petráš – Detské rádio 



        Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

        Dr. FM, s. r. o.                                                                                          

 

Uznesenie č. 22-06/3.169: 

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 konananí č. 402/SKL/2022 začatom 

dňa 26. 1. 2022 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 LUMEN, spol. s.r.o. 

Kapitulská 2 

974 01 Banská Bystrica         

 

Dr. FM, s.r.o. 

Drieňová 34 

821 02, Bratislava 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice  
 

POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

A. Sládkoviča 5 

071 01 Michalovce 

 

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 97,7 MHz Spišská Nová Ves 

           

 

          držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/119, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č R/119/2012 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 97,7 MHz Spišská Nová Ves 

 

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

„Frekvencia: 97,7 MHz Spišská Nová Ves 

Lokalita: Spišská Nová Ves 

Frekvenčný list: 1829/OSFS/2016“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností POWER DEVELOPMENT, s.r.o., Dr. FM, s.r.o. a Mareka 

Petráša. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/160: 

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, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčným listom.  

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

Výberové konanie  

SK č.: 403/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 



        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

Uznesenie č. 22-06/4.170:  

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. 403/SKL/2022 a  

č. 404/SKL/202 začatých dňa 26. 1. 2022 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 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 frekvencie 88,2 MHz Žilina a 88,2 MHz Námestovo 

 

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 časť 6 sa vkladá tento text:  88,2 MHz Žilina 

 88,2 MHz Námestovo 

 

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

„Frekvencia: 88,2 MHz Žilina 

Lokalita: Na Hôrke 

Frekvenčný list: 10985/OSFS/2016 

 

Frekvencia: 88,2 MHz Námestovo 

Lokalita:  Námestovo 

Frekvenčný list: 10547/OSFS/2018“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 



 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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. a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/161: 

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

a zašle ho účastníkom konaní. Účastníkovi konania, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o., zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčnými listami a výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 25. 4. 2022                                        Z: PLO 

 

K bodu 5/  

Výberové konanie  

SK č.: 404/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 



        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

Uznesenie je v bode č. 4. 

 

K bodu 6/ 

Výberové konanie  

SK č.: 405/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Trenčín                                                

 

Uznesenie č. 22-06/6.171:  

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. 405/SKL/2022 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7/ 

Výberové konanie  

SK č.: 406/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Prešov 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        D.EXPRES, k.s. – Europa 2 

        T.W.Rádio s.r.o. 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

Uznesenie č. 22-06/7.172:  

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. 406/SKL/2022 začatom dňa  

26. 1. 2022 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 



POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

A. Sládkoviča 5 

071 01 Michalovce  

 

T.W.Rádio s.r.o. 

Banšelova 17 

821 04 Bratislava 

 

Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 97,2 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 časť 6 sa vkladá tento text: 97,2 MHz Prešov 

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

„Frekvencia: 97,2 MHz Prešov 

Lokalita:  mesto 

Frekvenčný list: 5243/10/2009“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 



žiadosti účastníkov konania, spoločností POWER DEVELOPMENT s.r.o., T.W. Rádio s.r.o., Dr. FM 

s.r.o. a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/162: 

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

a zašle ho účasntíkom konania. Účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, k.s., zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 8/ 

Výberové konanie  

SK č.: 407/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz Banská Bystrica 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

Uznesenie č. 22-06/8.173:  

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. 407/SKL/2022, začatom 

dňa 26. 1. 2022 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 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 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 ustanovení § 49 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 

 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., o pridelenie frekvencie 

99,4 MHz Banská Bystrica, pretože nespĺňa kritériá a podmienky, ktoré Rada posudzuje a je povinná 

na ne prihliadať. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/163: 

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: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 9/  

Výberové konanie  

SK č.: 408/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Banská Bystrica 

ÚK: SITY MEDIA s.r.o. 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

Uznesenie č. 22-06/9.174:  

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. 408/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

 



INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 88,6 MHz Banská Bystrica 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/146, spoločnosti Dr. FM, s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/146/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 88,6 MHz Banská Bystrica 

 

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

„Frekvencia: 88,6 MHz Banská Bystrica 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 9365/OSFS/2014“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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. a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 



Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/164: 

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, spoločnosti Dr. FM, s.r.o., zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom a z výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 10/  

Výberové konanie  

SK č.: 409/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,3 MHz Dunajská Streda 

ÚK: MIRJAM s.r.o. 

        Trnavská produkčná s.r.o.                                                                       

 

Uznesenie č. 22-06/10.175:  

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. 409/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

Trnavská produkčná s.r.o. 

Hlboká 3026/ 25  

921 01 Piešťany 

 

MIRJAM s.r.o. 

Jókaiho 6 

945 01 Komárno 

 

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 98,3 MHz Dunajská Streda 



 

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:  98,3 MHz Dunajská Streda 

 

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

„Frekvencia: 98,3 MHz Dunajská Streda 

Lokalita: Dunajská Streda 

Frekvenčný list: 11530/OSFS/2017“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta zdržal sa 

Bindas za 

Dušíková zdržala sa 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti MIRJAM s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta zdržal sa 

Bindas za 

Dušíková zdržala sa 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/165: 

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, spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o., zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a z výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 11/ 

Výberové konanie  

SK č.: 410/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,7 MHz Zvolen 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                      

 

Uznesenie č. 22-06/11.176: 

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. 410/SKL/2022, začatom 

dňa 26. 1. 2022 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 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 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 ustanovení § 49 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 

 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., o pridelenie frekvencie 

100,7 MHz Zvolen, pretože nespĺňa kritériá a podmienky, ktoré Rada posudzuje a je povinná na ne 

prihliadať. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



 

Úloha č. 22-06/166: 

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: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 12/ 

Výberové konanie  

SK č.: 411/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 107,0 MHz Bratislava 

ÚK: SUB FM s. r. o.  

        Marek Petráš – Rádio Košice 

        Dr. FM, s.r.o.                                                                                       

 

Uznesenie č. 22-06/12.177:  

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. 411/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice  

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 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 107,0 MHz Bratislava 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/146, spoločnosti Dr. FM, s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/146/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 107,0 MHz Bratislava 

 

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

„Frekvencia: 107,0 MHz Bratislava 



Lokalita: obchodné centrum Polus 

Frekvenčný list: 969/10/2004“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, Mareka Petráša a spoločnosti SUB FM s. r. o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/167: 

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, spoločnosti Dr. FM, s.r.o., zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

 



K bodu 13/ 

Výberové konanie  

SK č.: 412/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen 

ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                  

 

Uznesenie č. 22-06/13.178:  

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. 412/SKL/2022, začatom 

dňa 26. 1. 2022 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 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 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 ustanovení § 49 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 

 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., o pridelenie frekvencie 

98,1 MHz Zvolen, pretože nespĺňa kritériá a podmienky, ktoré Rada posudzuje a je povinná na ne 

prihliadať. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/168: 

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: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 14 

Výberové konanie  

SK č.: 413/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz Dolný Kubín 

ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                            

 



Uznesenie č. 22-06/14.179:  

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. 413/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 

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

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

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 89,0 MHz Dolný Kubín 

 

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 časť 6 sa vkladá tento text: 89,0 MHz Dolný Kubín 

 

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

„Frekvencia: 89,0 MHz Dolný Kubín 

Lokalita:  Dolný Kubín 

Frekvenčný list: 1821/OSFS/2016“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/169: 

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

spolu s frekvenčným listom ho zašle spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

T: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

 

 



K bodu 15 

Výberové konanie  

SK č.: 414/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš                     

 

Uznesenie č. 22-06/15.180:  

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. 414/SKL/2022 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 16 

Výberové konanie  

SK č.: 415/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 96,4 MHz Poprad 

ÚK: T.W.Rádio s.r.o. 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                 

 

Uznesenie č. 22-06/16.181:  

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. 415/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

T.W.Rádio s.r.o.  

Banšelova 17 

821 04 Bratislava 

 

Dr. FM, s. r. o. 

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

Staré Grunty 36 

841 04 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 96,4 MHz Poprad 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  96,4 MHz Poprad 

 

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

„Frekvencia: 96,4 MHz Poprad 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 1719/10/2007“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností Dr. FM, s. r. o. a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/170: 

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, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 17 

Výberové konanie  

SK č.: 416/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Domaša                                    

 

Uznesenie č. 22-06/17.182:  

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. 416/SKL/2022 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 18 

Výberové konanie  

SK č.: 417/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 88,8 MHz Nitra 

ÚK: SUB FM s. r. o.  

        Marek Petráš – Detské rádio 

        D.EXPRES, k.s. – Jemné 



        Nitrianske rádio s. r. o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                           

 

Uznesenie č. 22-06/18.183: 

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. 417/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 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. 417/SKL/2022 v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania SUB FM 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 22-06/18.184:  

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. 417/SKL/2022 začatom dňa  

26. 1. 2022 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 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice  



Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

Nitrianske rádio s.r.o.  

Zbehy 824 

951 42 Zbehy 

 

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 88,8 MHz Nitra 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/133, spoločnosti D.EXPRES, k.s. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/133/2018 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 88,8 MHz Nitra 

 

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

„Frekvencia: 88,8 MHz Nitra 

Lokalita:  Zobor 

Frekvenčný list: 3686/10/2004“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania Nitrianske rádio s. r. o.,  Rádio Mária Slovensko s. r. o.  a Mareka Petráša. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/171: 

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, spoločnosti D.EXPRES, k.s., zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                                      Z: PLO 

 

K bodu 19 

Výberové konanie  

SK č.: 418/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz Rožňava 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – Europa 2                                                               

 

Uznesenie č. 22-06/19.185:  

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. 418/SKL/2022 začatom dňa  

26. 1. 2022 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 

 

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 89,0 MHz Rožňava 



 

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: 89,0 MHz Rožňava           

 

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

„Frekvencia: 89,0 MHz Rožňava 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 3074/OSFS/2018“  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/172: 

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.  

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 20 

Výberové konanie  

SK č.: 419/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec                                     

 

Uznesenie č. 22-06/20.186:  

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. 419/SKL/2022 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 21 

Výberové konanie  

SK č.: 420/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

ÚK: Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                   

 

Uznesenie č. 22-06/21.187:  

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. 420/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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  

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

 

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: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

 

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

„Frekvencia: 92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

Lokalita:  mesto 

Frekvenčný list: 9002/OSFS/2015“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/173: 

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

a zašle ho účasntíkom konania. Účastníkovi konania, spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o., zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčným listom.  

T: 25. 4. 2022                                           Z: PLO 

 

K bodu 22 

Výberové konanie  

SK č.: 421/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        Rádio Vlna, s.r.o. 



        Marek Petráš – Detské rádio 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                    

 

Uznesenie č. 22-06/22.188:  

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. 421/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 Vlna, s.r.o. 

Leškova 5 

811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice 

 

POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

A. Sládkoviča 5 

071 01 Michalovce 

 

Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 94,8 MHz Košice 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/117, spoločnosti Rádio Vlna, s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/117/2013 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  94,8 MHz Košice 

 

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

„Frekvencia: 94,8 MHz Košice 

Lokalita: Košice - Heringeš 

Frekvenčný list: 1407/10/2005“  



Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, Mareka Petráša a spoločností POWER DEVELOPMENT s.r.o., Dr. FM, 

s.r.o. a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/174: 

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, spoločnosti Rádio Vlna, s.r.o., zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom a z výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 23 

Výberové konanie  

SK č.: 422/SKL/2022 



vo veci pridelenia frekvencie: 95,1 MHz Považská Bystrica 

ÚK:  Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                   

 

Uznesenie č. 22-06/23.189:  

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. 422/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 95,1 MHz Považská Bystrica 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/146, spoločnosti Dr. FM, s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/146/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  95,1 MHz Považská Bystrica 

 

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

„Frekvencia: 95,1 MHz Považská Bystrica 

Lokalita: mesto 

Frekvenčný list: 9003/OSFS/2015“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/175: 

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, spoločnosti Dr. FM, s.r.o., zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 24 

Výberové konanie  

SK č.: 423/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Snina 

ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

        D.EXPRES, k.s. - EXPRES                                                                 

 

Uznesenie č. 22-06/24.190:  

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 konananí č. 423/SKL/2022 začatom 

dňa 26. 1. 2022 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 LUMEN, spol. s.r.o. 

Kapitulská 2 

974 01 Banská Bystrica         

 

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: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 95,9 MHz Snina 

           

          držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/119, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č R/119/2012 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 95,9 MHz Snina 

 

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

„Frekvencia: 95,9 MHz Snina 

Lokalita: Ščobík 

Frekvenčný list: 2342/10/2007“ 

 

Hlasovanie: 

Danielová proti 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas proti 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti D. EXPRES, k.s. 

 

Hlasovanie: 

Danielová zdržala sa 

Cocherová zdržala sa 

Batta za 

Bindas zdržal sa 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/176: 

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, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčným listom.  

T: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 25 

Výberové konanie  

SK č.: 424/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,3 MHz Piešťany 

ÚK: SUB FM s. r. o. 

        Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

        Trnavská produkčná s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                                 

 

Uznesenie č. 22-06/25.191:  

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. 424/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

Trnavská produkčná s.r.o. 

Hlboká 3026/25  

921 01 Piešťany 

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava 

 

 



Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava  

 

Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

Kapitulská 2 

974 01 Banská Bystrica 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

Staré Grunty 36 

841 04 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 97,3 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: 97,3 MHz Piešťany 

 

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

„Frekvencia: 97,3 MHz Piešťany 

Lokalita: Piešťany 

Frekvenčný list: 11533/OSFS/2017“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností SUB FM s. r. o., Rádio Mária Slovensko s.r.o., Rádio LUMEN, 

spol. s r.o. a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 



Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/177: 

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, spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o., zašle 

rozhodnutie spolu s frekvenčným listom. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 
 

K bodu 26 

Výberové konanie  

SK č.: 425/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Banská Bystrica 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – Jemné                                                                   

 

Uznesenie č. 22-06/26.192:  

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. 425/SKL/2022 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 zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/178: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, k.s.  

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO  

 

K bodu 27 

Výberové konanie  

SK č.: 426/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Bratislava - Devínska 

ÚK: Marek Petráš – Rádio Košice 

        D.EXPRES, k.s. – ROCK                                                                  

 

Uznesenie č. 22-06/27.193:  

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. 426/SKL/2022 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 zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/179: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkom konania. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 28 

Výberové konanie  

SK č.: 427/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Trnava 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                           

 

 



Uznesenie č. 22-06/28.194:  

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. 427/SKL/2022 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 zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/180: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkom konania. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 29 

Výberové konanie  

SK č.: 428/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Čadca 

ÚK: RADIO, a.s. 

        D.EXPRES, k.s. – Jemné 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                          

 

Uznesenie č. 22-06/29.195:  

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. 428/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 

 

RADIO, a.s. 

Prešovská 39 

821 02 Bratislava 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava 

 

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: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 98,1 MHz Čadca 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/116, spoločnosti RADIO, a.s. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/116/2012 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  98,1 MHz Čadca 

 

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

„Frekvencia: 98,1 MHz Čadca 

Lokalita: Jurošovský vrch 

Frekvenčný list: 4785/OSFS/2012“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta zdržal sa 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností Rádio Mária Slovensko s.r.o. a D. EXPRES, k.s. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta zdržal sa 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak zdržal sa 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/181: 

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, spoločnosti RADIO, a.s., zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom a z výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 30 

Výberové konanie  

SK č.: 429/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Martin 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK                                                                  

 

Uznesenie č. 22-06/30.196:  

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. 429/SKL/2022 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 zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/182: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

  

 



K bodu 31 
Výberové konanie  

SK č.: 430/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Žilina 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – ROCK                                                                

 

Uznesenie č. 22-06/31.197:  

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. 430/SKL/2022 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 zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/183: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 32 
Výberové konanie  

SK č.: 431/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 98,8 MHz Ružomberok 

ÚK: D.EXPRES, k.s. – Europa 2 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                        

 

Uznesenie č. 22-06/32.198:  

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. 431/SKL/2022 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 zdržala sa 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/184: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkom konania. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 33 

Výberové konanie  

SK č.: 432/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Bratislava 

ÚK: Marek Petráš – Detské rádio 

        SUB FM s. r. o.  

        SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s. – ROCK 

        Music Gallery Group, s. r. o. 

        Dr, FM, s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                            

 

Uznesenie č. 22-06/33.199:  

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. 432/SKL/2022 a  

č. 433/SKL/2022 začatých dňa 26. 1. 2022 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  

 

SUB FM s. r. o. 

Karpatské námestie 10A 

831 06 Bratislava 

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

Music Gallery Group, s. r. o. 

Gorkého 3 

811 01 Bratislava 



 

Dr. FM, s.r.o. 

Drieňová 34 

821 02, Bratislava 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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. 

 

udeľuje 

 

spoločnosti D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, IČO: 35 709 651 

 

licenciu č. R/156 

 

na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

 

I. 

 

7. Názov programovej služby: ROCK 

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

rozhodnutia 
9. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  

10. Územný rozsah vysielania: regionálny 

11. Jazyk vysielania: slovenský 

12. Pridelené frekvencie: 

 100,3 MHz Bratislava 

 100,3 MHz Trenčín 

  

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 22. 2. 2022, spisová značka: RPO-872908/2022, Id v zdrojovom registri: 220484, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sr/1351/B 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 22. 2. 2022, spisová 

značka: RPO-872908/2022, Id v zdrojovom registri: 220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sr/1351/B 

 

III. 

 



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

skladby: 

      a) Spravodajstvo: 1,2 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 8,3 % 

 d) Ostatný program: 90,5 % 

     

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

verejnom záujme: 1,2 % 

 

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 nosič 

 

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

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

 

Frekvencia: 100,3 MHz Bratislava 

Lokalita: Bratislava - mesto 

Frekvenčný list: 3685/10/2004 

 

Frekvencia: 100,3 MHz Trenčín 

Lokalita: Trenčín 

Frekvenčný list: 9005/OSFS/2015 

 

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  áno 

Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  áno 

Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  

Prepínač hudba/reč M/S    áno 

Textový kanál RT     áno 

Hodiny a dátum CT     áno 

Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 

Číslo programu PIN     áno 

Meno programového okruhu PS    ROCK 

 

Hlasovanie:  
Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, spoločností SUB FM s. r. o., SITY MEDIA s.r.o., Music Gallery Group, s. 

r. o., Dr. FM, s.r.o., Rádio Mária Slovensko s. r. o., INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o., a účastníka 

konania Marek Petráš. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/185: 

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, spoločnosti D.EXPRES, k.s., zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčnými listami a výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 34 

Výberové konanie  

SK č.: 433/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 100,3 MHz Trenčín 

ÚK: Marek Petráš – Detské rádio 

        SUB FM s. r. o.  

        SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s. – ROCK 



        Music Gallery Group, s. r. o. 

        Dr, FM, s.r.o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                             

 

Uznesenie je v bode č. 33 

 

K bodu 35 

Výberové konanie  

SK č.: 434/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Rimavská Sobota                

 

Uznesenie č. 22-06/35.200:  

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. 434/SKL/2022 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 36 

Výberové konanie  

SK č.: 435/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 105,2 MHz Prešov 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        D.EXPRES, k.s. - EXPRES 

        Dr. FM, s. r. o. 

        INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                                             

 

Uznesenie č. 22-06/36.201:  

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. 435/SKL/2022 začatom dňa  

26. 1. 2022 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 

 

POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

A. Sládkoviča 5 

071 01 Michalovce  

 

Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  

Staré Grunty 36 

841 04 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 105,2 MHz Prešov 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/112, spoločnosti D.EXPRES, k.s. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

  

V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 105,2 MHz Prešov 

 

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

„Frekvencia: 105,2 MHz Prešov 

Lokalita: Prešov 

Frekvenčný list: 10118/OSFS/2012“  

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 



 

žiadosti účastníkov konania, spoločností POWER DEVELOPMENT s.r.o., Dr. FM s.r.o. 

a INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/186: 

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, spoločnosti D.EXPRES, k.s., zašle rozhodnutie 

spolu s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 37 

Výberové konanie  

SK č.: 436/SKL/2022 

vo veci pridelenia frekvencie: 107,3 MHz Poprad 

ÚK: POWER DEVELOPMENT s. r. o. 

        Marek Petráš – Detské Rádio 

        SITY MEDIA s.r.o. 

        D.EXPRES, k.s. - EXPRES 

        Dr. FM, s. r. o. 

        Rádio Mária Slovensko s. r. o.                                                     

 

Uznesenie č. 22-06/37.202:  

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. 436/SKL/2022 začatom dňa 26. 1. 

2022 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 



Dr. FM, s.r.o.  

Drieňová 34 

821 02 Bratislava 

 

SITY MEDIA s.r.o. 

Vajnorská 53 

831 03 Bratislava 

 

Marek Petráš 

Mäsiarska 63 

040 01 Košice  
 

POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

A. Sládkoviča 5 

071 01 Michalovce 

 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

Mlynské Nivy 73 

821 05 Bratislava 

 

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: 

 

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

 

prideľuje frekvenciu 107,3 MHz Poprad 

 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/146, spoločnosti Dr. FM, s.r.o. 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/146/2021 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  107,3 MHz Poprad 

 

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

„Frekvencia: 107,3 MHz Poprad 

Lokalita: Hranovnica 

Frekvenčný list: 990/10/2004“  

 

Hlasovanie: 

Danielová proti 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 



 

Izrael  za 

Začková proti 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti D.EXPRES, k.s. 

 

Hlasovanie: 

Danielová proti 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas zdržal sa 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková proti 

Zmeček zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

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

 

zamieta 
 

žiadosti účastníkov konania, Mareka Petráša a spoločností SITY MEDIA s.r.o., POWER 

DEVELOPMENT s.r.o. a Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 za 



Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/187: 

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, spoločnosti Dr. FM, s.r.o., zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 38 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: FM media s.r.o. číslo licencie: R/141 

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

 

Uznesenie č. 22-06/38.203:  

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 FM media s.r.o. vo 

veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona  

č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 92,0 MHz Banská Bystrica a 92,8 MHz 

Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/188: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022                    Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-06/38.204:  

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 D.EXPRES, k.s. vo 

veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona  

č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,4 MHz Handlová na účely, na ktoré 

mu bola pridelená. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/189: 

Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022                    Z: PLO 

 

K bodu 39 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 299/SO/2022      

(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 07.01.2022)  

(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. 22-06/39.205:  

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. 299/SO/2022 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková za 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/190: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 40 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 228/SO/2022     

(na vysielanie programovej služby Jojko z dní 21. a 26.12.2021)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 5, § 33 ods. 1, 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/144 

 

Uznesenie č. 22-06/40.206:  

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. 228/SO/2022 smerujúcu voči 



vysielaniu televíznej programovej služby Jojko, 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/191: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 41 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 195/SO/2022                                                 

(na vysielanie upútaviek počas programu Kúzelná opatrovateľka zo dňa 27. 12. 2021 a vysielanie 

upútavky na program Krimi zo dňa 25. 12. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/41.207:  

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. 195/SO/2022 smerujúcu voči 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/192: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 42 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 231/SO/2022      

(na vysielanie programovej služby JOJ ŠPORT zo dňa 5. 1. 2022)  



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

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: TD/245  

 

Uznesenie č. 22-06/42.208:  

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 ŠPORT dňa 5. 1. 2022 v čase o cca 22:32 hod. odvysielal zostrih zápasu Inter 

Miláno – Spezia, ktorý bol odvysielaný s komentárom v anglickom jazyku a dňa 5. 1. 2022 o cca 22:37 

hod. odvysielal zápas Inter Miláno – Spezia, ktorý bol v čase od cca 22:37:46 hod. do cca 22:41:59 hod. 

odvysielaný s komentárom v anglickom jazyku, 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/193: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022                          Z: PLO 

 

Úloha č. 22-06/194: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 43 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 235/SO/2022     

(na vysielanie reklamného šotu Virostop zo dňa 8. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/43.209:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 8. 1. 2022 v čase 

o cca 19:39 hod. reklamný šot na produkty Virostop, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 

povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/195: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022 Z: PLO 

 

Úloha č. 22-06/196: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovatwľov o začatí správneho konania. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 44 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 283/SO/2022                                                   

(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17. 1. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-06/44.210:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 283/SO/2022 smerujúce voči 

vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 

s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/197: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 45 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 192/SO/2022                                                   

(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 12. 12. 2021)  



(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                                                           číslo licencie: RD/115 

 

Uznesenie č. 22-06/45.211:  

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 FRONTINUS s.r.o.  

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

12. 12. 2021 v čase o cca 9:30 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus 

program Debata na telefón, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 

a nestrannosť politicko-publicistického programu; 

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

nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby Rádio Frontinus zo dňa 

12. 12. 2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/198: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie  

vo veci. 

T: 6. 4. 2022 Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-06/45.212:  

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. 192/SO/2022  smerujúcu voči 

programovej službe Rádio Frontinus vysielateľa FRONTINUS s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

 



Úloha č. 22-06/199: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 46 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 276/SO/2022     

(na vysielanie komunikátu Kriminálne spisy zo dňa 18. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/46.213:  

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. 276/SO/2022 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/200: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                            Z: PgO 

 

K bodu 47 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 305/SO/2022 

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 26. 1. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-06/47.214:  

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. 305/SO/2022 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 neprítomná 

Batta za 



Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/201: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 48 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 258/SO/2022      

(na vysielanie programu Priznanie_1. časť zo dňa 9. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b), 20 ods. 3, 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/48.215:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 258/SO/2022 smerujúce voči 

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

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

z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta zdržal sa 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  zdržal sa 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 22-06/202: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 49 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 304/SO/2022      

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 26. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/49.216:  

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. 304/SO/2022 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/203: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                            Z: PgO 

 

K bodu 50 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 300/SO/2022     

(na vysielanie reklamných šotov Ružový Slon, Durex, Wood Service a komunikátu SuperLove.sk zo dňa 

22.1.2022)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 32 ods. 6, § 39 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/50.217:  

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. 300/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/204: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 51 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 319/SO/2022     



(na vysielanie komunitátov ArginMax, Clavin Platinum a reklamných šotov Ružový Slon a Durex zo dňa 

29. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a), § 32 ods. 6 zákona 

č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/51.218:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že 

- dňa 29. 1. 2022 o cca 21:01:02 hod. a 21:09:23 hod. odvysielal na programovej službe TV 

MARKÍZA komunikát označujúci sponzora programu Harry Potter a Ohnivá čaša odkazom na 

jeho výrobok Clavin Platinum, 

- dňa 29. 1. 2022 o cca 21:31:37 hod. a 21:40:10 hod. odvysielal na programovej službe TV 

MARKÍZA komunikát označujúci sponzora programu Harry Potter a Ohnivá čaša odkazom na 

jeho výrobok ArginMax, 

pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto komunikátov v súlade s podmienkami 

ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/205: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022 Z: PLO 
 

Úloha č. 22-06/206: 

Kancelária Rady upoedomí sťažovateľov o začatí správneho konania. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-06/51.219:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 189/SO/2022 smerujúce voči 

vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

a uznala sťažnosti v časti možného porušenia povinností ustanovených v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 

308/2000 Z. z., v časti sponzorského odkazu Clavin Platinum odvysielaného dňa 29. 1. 2022 o cca 



20:38:42 hod., 22:00:39 hod. a 23:39:26 hod. a v časti reklamných šotov Ružový slon a Durex podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/207: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 52 

Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 302/SO/2022, 303/SO/2022, 318/SO/2022  

(na vysielanie program Televízne noviny z dní 19., 25. a 26. 1. 2022) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-06/52.220:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 302/SO/2022, 303/SO/2022, 

318/SO/2022 smerujúce voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - 

SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 

Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/208: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 4. 4. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 53 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 355/SO/2022                                               

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 31.1.2022)  

https://intranet.rvr.sk/intranet/Subjects.aspx?type=subjects&id=1751952
https://intranet.rvr.sk/intranet/Subjects.aspx?type=subjects&id=1751952


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

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

 

Uznesenie č. 22-06/53.221:  

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. 355/SO/2022 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 neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/209: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 54 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 289/SO/2022 

(na vysielanie programu Správy BTV z dní 11. a 21. 1. 2022)  

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

Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.                                   číslo licencie: TD/100 

 

Uznesenie č. 22-06/54.222:  

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 Bardejovská televízna 

spoločnosť, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  

v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Bardejovská televízia BTV odvysielal 

a) dňa 11. 1. 2022 v čase o cca 18:37 a  20:07 hod. program Správy BTV a v rámci neho príspevok 

s názvom Spúšťa sa očkovanie detí aj v našom meste, 

b) dňa 21. 1. 2022 v čase o cca 18:37 a 20:07 hod. program Správy BTV a v rámci neho príspevok 

s názvom Stanovisko Bardejovskej televízie, 

v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského 

programu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/210: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022 Z: PLO 

 

Úloha č. 22-06/211: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 4. 4. 2022                                  Z: PgO 

 

K bodu 55 

Kontrolný monitoring 

Správa č. 443/M/2022  

(monitorované dni: Debata na telefón zo dňa 20. 2. 2022) 

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

Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                           číslo licencie: R/115 

 

Uznesenie č. 22-06/55.223:  

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 FRONTINUS s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20. 2. 

2022 v čase o cca 9:30 hod. odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus program 

Debata na telefón, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 

politicko-publicistického programu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/212: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022 Z: PLO 

 

K bodu 56 

Kontrolný monitoring 

Správa č. 514/M/2022  

(monitorované dni: 28. 2., 02. a 03.03. 2022) 

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

Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115 



Uznesenie č. 22-06/56.224:  

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 FRONTINUS s.r.o. vo 

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

rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus odvysielal 

- dňa 28. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod. program Global rádia Frontinus, 

- dňa 2. 3. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie, 

- dňa 2. 3. 2022 v čase o cca 13:00 hod. program Global rádia Frontinus, 

- dňa 2. 3. 2022 v čase o cca 16:00 hod. program Global rádia Frontinus, 

- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 9:00 hod. program Global rádia Frontinus, 

- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie, 

- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 13:00 hod. program Global rádia Frontinus, 

- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 16:00 hod. program Global rádia Frontinus,  

v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského 

programu; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského 

charakteru. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/213: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 6. 4. 2022 Z: PLO 

 

K bodu 57 

SK č.: 125/SKO/2022 (predch. č. 1518/SKO/2021) zo dňa 20. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1253/SO/2021, 1226/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Beseda o piatej/21. 7., 30. 7. 2021/TV BRATISLAVA 

ÚK: City TV, s.r.o.  číslo licencie: TD/143 

 

Uznesenie č. 22-06/57.225:  

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

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

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

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

č. 125/SKO/2022 (predchádzajúce číslo spisu 1518/SKO/2021) City TV, s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 



tým, 

 

že dňa 21. 7. 2021 v čase o cca 17:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV 

BRATISLAVA program Beseda o piatej a dňa 30. 7. 2021 v čase o cca 17:00 hod. odvysielal na 

televíznej programovej službe TV BRATISLAVA program Beseda o piatej, čím došlo 

k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci tejto programovej služby, 

keďže účastník konania nesprostredkoval problematiku očkovania detí proti ochoreniu COVID-19 

v Slovenskej republike, či očkovania proti ochoreniu COVID-19 vo všeobecnosti, ani problematiku 

týkajúcu sa opatrení na hraniciach Slovenskej republiky pre tzv. pendlerov vo svojej programovej službe 

v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu relevantných zodpovedných 

autorít, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/214: 

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

rozhodnutia v správnom konaní a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 25. 4. 2022                   Z: PLO 
 

Úloha č. 22-06/215: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  

T: 4. 4. 2022                             Z: PgO 

 

 

 



K bodu 58 

SK č.: 187/SKO/2022 zo dňa 22. 12. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1496/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Nemocnica/21. 10. 2021/JOJ 

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

 

Uznesenie č. 22-06/58.226:  

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. 

187/SKO/2022 MAC TV s.r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 21. 10. 2021 o cca 20:37 hod. program 

Nemocnica, pričom integrovaná hlasitosť tohto programu bola -22,3 LU, čiže o 0,7 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.“), čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby JOJ bola 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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***22,KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/216: 

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: 25. 4. 2022                  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-06/217: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 4. 4. 2022                  Z: PgO 

 

K bodu 59 

SK č.: 124/SKO/2022 (predch. č. 1517/SKO/2021) zo dňa 20. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1248/SO/2021) 

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: Zámena manželiek/27. 7. 2021/TV MARKÍZA 

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

 

Uznesenie č. 22-06/59.227:  

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

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

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

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

124/SKO/2022 (predchádzajúce číslo spisu 1517/SKO/2021) MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 27. 7. 2021 o cca 20:38 hod. 

program Zámena manželiek, ktorý nenáležitou formou zobrazoval maloletých Dominika a Pepu, ktorí 

boli vystavovaní fyzickému a psychickému utrpeniu zo strany svojich rodičov,  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. e) 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***22, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/218: 

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: 25. 4. 2022                  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-06/219: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 4. 4. 2022                             Z: PgO 

 

K bodu 60 

SK č.: 174/SKL/2022 (predch. č. 1645/SKL/2021) zo dňa 30. 11. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: OSTV, s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 22-06/60.228:  

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

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 174/SKL/2022 (predch č. 

1645/SKL/2021) zo dňa 30.11.2021, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 

vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 

doručenú Rade účastníkom konania: 

 

OSTV, s.r.o. 

Cirmánska 632/4 

949 05 Nitra 

 

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 § 27 ods. 5 písm. g) zákona č. 220/2007Z.z. o digitálnom vysielaní  

 

zamieta 

 

žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie v správnom konaní  č. 174/SKL/2022 

(predch č. 1645/SKL/2021) zo dňa 30.11.2021 z dôvodu, že voči spoločnosti OSTV s.r.o. sú evidované 

nedoplatky voči Daňovému úradu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/220: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 174/SKL/2022  a zašle ho účastníkovi 

konania. 

T: 25. 4. 2022                   Z:PLO 

 

K bodu 61 

SK č.: 466/SKL/2022 zo dňa 21. 2. 2022 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: ANTIK Telecom CZ s.r.o.  číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 22-06/61.229:  

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. 466/SKL/2022 zo dňa 21. 2. 2022 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania: 

 

ANTIK Telecom CZ s.r.o. 

Tovární 1112 

Chrudim IV 

537 01 Chrudim 

Česká republika 

 

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 § 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

zamieta 

 

žiadosť o registráciu retransmisie spoločnosti ANTIK Telecom CZ s.r.o., 
 



pretože účastník konania nespĺňa predpoklady uvedené v § 56 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., keďže 

nemá sídlo na území Slovenskej republiky a nie je zapísaná do Obchodného registra Slovenskej 

republiky. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/221: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 25. 4. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 62 

SK č.: 535/SKL/2022 zo dňa 11. 3. 2022 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 22-06/62.230:  

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

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 535/SKL/2022 zo dňa 11. 3. 2022, 

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“): 

 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

Bratislavská 1/a 

843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica  

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/378 

 

za nasledovných podmienok : 

 

1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
     - hlavná stanica: webová adresa https://tvnoviny.sk/tn-live  

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom internetu 

   

2.  Územný rozsah retransmisie: neobmedzený vzhľadom na spôsob šírenia 

 



3.  Počet prípojok: neobmedzený vzhľadom na spôsob šírenia 

                  

4.  Ponuka programových služieb:   

 

     základný balík:  

     televízne programové služby:    

     United News 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/222: 

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

o registrácii retransmisie v SK č. 535/SKL/2022 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 63 

SK č.: 460/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik číslo registrácie: TKR/113 

 

Uznesenie č. 22-06/63.231:  

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. 460/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/113 

účastníka konania 

 

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik 

Sklárska 593/43 

987 01 Poltár 

 

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/113 

 

ku dňu 28. 2. 2022  



udelenú prevádzkovateľovi retransmisie BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik z dôvodu, že o to 

prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 23. 2. 2022 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/223: 

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/113 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 25. 4. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 64 

SK č.: 355/SKL/2022 zo dňa 1. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik číslo registrácie: TKR/113 

 

Uznesenie č. 22-06/64.232:  

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. 335/SKL/2022 vedené 

s prevádzkovateľom retransmisie BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik podľa § 30 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože Rada nie je príslušným orgánom na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/224: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 23. 4. 2022          Z: PLO 

 

 



K bodu 65 

SK č.: 296/SKL/2022 zo dňa 17. 1. 2022 

Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 

ÚK: EHS, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/374 

 

Uznesenie č. 22-06/65.233:  

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. 296/SKL/2022 zo dňa 17. 1. 2022, posúdila žiadosť 

o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/374 z dôvodu zmeny počtu prípojok, zmeny hlavnej stanice 

účastníka konania 

 

EHS, s.r.o. 

Pplk. Pľjušťa 8 

909 01 Skalica 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/374 nasledovne: 

 

1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení a znie: 

„1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
- hlavná stanica: SNP 34, 908 51 Holíč 

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS“ 

 

3. Časť 3. Počet  prípojok sa mení znie: 

„3.  Počet prípojok: KDS: 729“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/225: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 296/SKL/2022 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 

účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022 Z: PLO 

 

 

 

 



K bodu 66 

SK č.: 331/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: HOMAYER TV s.r.o.  číslo registrácie: TKR/321 

 

Uznesenie č. 22-06/66.234:  

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. 331/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/321, účastníka konania 

 

HOMAYER s.r.o. 

Brezová 29 

974 05 Banská Bystrica 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/321 nasledovne: 

 

Body 3 a 4 sa menia a znejú: 

 

„3. Počet prípojok: 713 

 

4. Ponuka programových služieb KDS Detva: 

televízne programové služby: 
Základný súbor: Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport, TA3, Šláger 

Originál, TV LUX, TV NOE, JOJ, JOJ PLUS, JOJ Šport, 

Euronews, TV MARKÍZA, TV MARKÍZA HD, TV 

DOMA, DAJTO, TV8, JOJ Cinema 

 

Rozšírený súbor: Viasat History, Viasat Explore, Disney Channel, Fashion 

TV, CS Film, CS Mini, CBS Reality, Sport 1, MGM 

Channel, Minimax, Animax, Discovery HD Showcase, 

Discovery World, Discovery Channel, ID Investigation 

Discovery, Discovery Science, TLC, Animal Planet, Animal 

Planet HD, Nova Sport 1, History Channel, TV Paprika, 

Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, The Fishing and Hunting 

Premium channel, Film +, JOJ Cinema, Prima Plus, WAU, 

Nova International, Nova Sport 2, Sport 2, Arena Sport 1, 

Arena Sport 2, TV RiK, Šláger Muzika, Šláger Premium, TV 

Barrandov, KINO BARRANDOV, KRIMI BARRANDOV 

 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Rádio Lumen, 

Europa 2, EXPRES“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/226: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 67 

SK č.: 332/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Homayer tv1, spol. s r. o.  číslo registrácie: TKR/344 

 

Uznesenie č. 22-06/67.235:  

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. 332/SKL/2022 zo dňa 2. 2. 2022 posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/344, účastníka konania 

 

Homayer tv1, spol. s r. o. 

Brezová 29 

974 05 Banská Bystrica 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/344 nasledovne: 

 

Body 3 a 4 sa menia a znejú: 

 

„3. Počet prípojok: 265 

 

4. Ponuka programových služieb: 

televízne programové služby: 
základná programová ponuka: Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport, TA3, JOJ, JOJ 

PLUS, TV MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD 

 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 

Regina“ 

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/227: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 68 

SK č.: 342/SKL/2022 zo dňa 3. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: TES Media, s. r. o.  číslo registrácie: TKR/290 

 

Uznesenie č. 22-06/68.236:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 342/SKL/2022 zo dňa 3. 2. 2022, posúdila 

oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/290 účastníka 

konania 

 

TES Media, s. r. o. 

Kragujevská 3754/4  

010 01 Žilina 

 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto  

 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/290 v znení neskorších zmien a doplnkov  nasledovne: 

 

1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

„1.1 Retransmisia  poskytovaná prostredníctvom: IPTV 

 Hlavná stanica umiestnená v areáli Žilinská teplárenská, a.s., Košická 11, Žilina: 

v mieste odberu internetovej konektivity zásobuje signálom káblové siete v integrovaných 

lokalitách: 

Bešeňová, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Krasňany, Lietava, Lietavská Lúčka, Nezbudská Lúčka, 

Nededza, Staškov, Strečno, Turzovka, Višňové, Vysoká nad Kysucou, Varín, Zborov nad Bystricou, 

Raková, Krásno nad Kysucou, Klubina, Dunajov, Podvysoká, Olešná, Važec 



 

1.2 Retransmisia poskytovaná prostredníctvom KDS : 

   KDS Liptovská Porúbka 

hl. stanica KDS: budova obecného úradu, Liptovská Porúbka 149  

KDS Maršová-Rašov 

hl. stanica KDS: budova obecného úradu, 013 51 Maršova Rašov 

KDS Plevník-Drienové 

hl. stanica KDS: budova obecného úradu, Plevník-Drienové 255 

KDS Snežnica 

hl. stanica KDS: budova obecného úradu,023 32 Snežnica 

KDS Sklabiňa 

hl. stanica KDS: budova obecného úradu, Sklabiňa 108 

KDS Pribylina 

hl. stanica KDS: budova obecného úradu, Obecná ulica 384/6, Pribylina 

KDS Dolné Kočkovce 

hl. stanica KDS: Moyzesova 256/2, 020 01 Dolné Kočkovce“ 

 

2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie znie: 

„2. Územný rozsah retransmisie: Bešeňová, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Klubina, Krasňany, 

Liptovská Porúbka, Lietava, Lietavská Lúčka, Maršová-Rašov, Nededza, Nezbudská Lúčka, 

Plevník-Drienové, Snežnica, Staškov, Sklabiňa, Strečno, Turzovka, Višňové, Vysoká nad Kysucou, 

Varín, Zborov nad Bystricou, Raková, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Pribylina, Podvysoká, 

Olešná, Važec“ 

 

3. Časť 3.  Počet účastníkov (prípojok) sa mení a znie: 

„3. Počet účastníkov (prípojok):   4 277“  

 

4. Časť 4.  Ponuka programových služieb sa mení a znie: 

  

„4.1  Ponuka programových služieb: INTEGROVANÁ  LOKALITA – analóg/DVB-C 

(Bešeňová, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Krasňany, Lietava, Lietavská Lúčka, Nezbudská Lúčka, 

Nededza, Staškov, Strečno, Turzovka, Višňové, Vysoká nad Kysucou, Varín, Zborov nad Bystricou, 

Raková, Krásno nad Kysucou, Klubina, Dunajov, Podvysoká, Olešná, Važec) 

 

Televízne programové služby: 

Programový súbor (MINI) Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport HD, TA3 HD, TV 

MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ+ 

HD, JOJ Šport HD, WAU HD, Jojko HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, 

TV LUX, TV Severka, MEDIA TV, Arena Sport, Šláger TV, 

Prima PLUS, Noe TV, France 24, TV5 Monde, TV Raj     

 

Programový súbor (MINI+BASIC): Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport HD, TA3 HD, TV 

MARKÍZA HD, TV DOMA HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ+ 

HD, JOJ Šport HD, WAU HD, Jojko HD, ČT 1 HD, ČT 2 HD, 

ČT3 HD, ČT 24 HD, TV LUX, TV Severka, MEDIA TV, Arena 

Sport, Šlager TV, Prima PLUS, Noe TV, France 24, TV5 Monde, 

TV Raj, AXN, Film+, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat 

Spice, Viasat Nature, AMC, Spektrum, Minimax, Sport 1, Sport 

2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Óčko, Fishing and Hunting, JOJ 

Cinema   

      

HBO balík:  HBO, HBO2, HBO Comedy 

 



Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Klasik, 

Rádio Litera, Europa 2, Rádio Jemné, Rádio Lumen  

 

Programový balík MINI je poskytovaný analógovo a digitálne v DVB-C. 

Programový balík BASIC a HBO je poskytovaný len v DVB-C.  

Všetky programové balíky v obci Višňové sú poskytované len v DVB-C. 

V obciach Strečno, Varín, Nezbudská Lúčka, Krasňany a Dolná Tižina sú poskytované aj programové 

služby Nova International a Nova Sport 2. 

 

4.2 KDS Liptovská Porúbka (analóg):  

Televízne programové služby: 

Programový súbor (BASIC):  Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 

ÓČKO, TV LUX,  TV Noe, Šlágr TV, Sport 1, JOJ PLUS, TV 

DOMA, DAJTO, WAU, Šláger TV, RTVS Šport 

  

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera, 

Europa 2, Rádio Jemné, Rádio Lumen  

 

4.3 KDS Maršová – Rašov (analóg/DVB-C): 

Televízne programové služby: 

Programový súbor (BASIC): Jednotka, Dvojka, TV DOMA, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, 

TA3, ČT 1, TV LUX, DAJTO, Šlágr TV, Óčko, Spektrum, 

Minimax/Animax, WAU, RTVS Šport, JOJ Šport   

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera; 

Rádio Jemné, Rádio Lumen  

 

4.4 KDS Plevník – Drienové (analóg): 

Televízne programové služby: 

 Programový súbor (MINI): Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, TV 

 LUX, TV Noe, Šlágr TV, Prima PLUS 

  

Programový súbor (MINI+BASIC): Viasat Explorer, ÓČKO, DAJTO, JOJ+, TV DOMA, Nova 

Sport 1, Trojka, RTVS Šport 

 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera; 

Rádio Jemné, Rádio Lumen 

 

4.5 KDS Snežnica (analóg/ DVB-C): 

Televízne programové služby: 

Programový súbor (BASIC): Jednotka, Dvojka, Trojka, JOJ +, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, 

ČT1, ČT 2, DAJTO, WAU, TV DOMA, ÓČKO, Minimax, 

Šláger TV, Jojko, RTVS Šport, Prima PLUS 

          

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera; 

Rádio Jemné, Rádio Lumen 

 

4.6 KDS Sklabiňa (analóg): 

Televízne programové služby: 

Programový súbor (MINI): Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARÍZA, TV DOMA, JOJ, JOJ 

PLUS, DAJTO, TA3, ČT 1, ČT 2, ÓČKO, Viasat Explorer, 



AMC, Šport 1, Minimax, AXN, WAU, Šlágr TV, TV LUX, 

RTVS Šport  

          

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_   

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera; 

Rádio Jemné, Rádio Lumen 

 

4.7 KDS Pribylina (analóg): 

Televízne programové služby: 

Programový súbor (MINI): Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, DAJTO, TV 

DOMA, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TA3,  ČT1, ČT2, ÓČKO, 

Viasat Explorer, Šlágr TV, MEDIA TV, RTVS Šport, JOJ 

Šport 

          

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera; 

Rádio Jemné, Rádio Lumen 

 

4.8 KDS Dolné Kočkovce (DVB-C): 

Televízne programové služby: 

Programový súbor (MINI): Jednotka, Dvojka, Trojka, TV DOMA, TV MARKÍZA, JOJ, 

JOJ PLUS, WAU, TA3, ČT 1, ČT 2, DAJTO, ÓČKO, Šlágr 

TV, VIasat Explorer, MEDIA TV, RTVS Šport, JOJ Šport, 

Sport 1, Viasat Nature, Minimax, Jojko, Nova International, 

Prima PLUS, JOJ Cinema 

          

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ 

FM,  Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Litera; 

Rádio Jemné, Rádio Lumen“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/228: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 342/SKL/2022 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 

účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022                    Z: PLO 

 

K bodu 69 

SK č.: 532/SKL/2022 zo dňa 28. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: RegioTV, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/314 

 

Uznesenie č. 22-06/69.237:  

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. 532/SKL/2022 zo dňa 28. 2. 2022 posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/314, účastníka konania 

 

RegioTV, s.r.o. 

Hajnáčka 233 

980 33 Hajnáčka 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/314 v bodoch 3. a 4. nasledovne: 

 

Bod 3. sa mení a znie: 

„3. Počet prípojok: 2 438“ 

 

Bod 4. sa mení a znie: 

„4. Ponuka programových služieb: 
 Základný súbor: 

Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, Jednotka HD, Dvojka HD, JOJ HD, JOJ 

PLUS HD, SENZI, WAU HD, JOJ Cinema HD, TV 

MARKÍZA HD, TV DOMA HD,  DAJTO HD,  Life TV , Life 

TV HD, TV LUX, TV Noe, Cool TV, DUNA World, DUNA 

TV, DUNA TV HD, Film+, M1, M1 HD, M2, M2 HD,  TV 

2.Hu, Kabel Eins, PRO7, TA 3/RING TV, RTL, RTL2, RTL 

II, Super RTL, SAT1, Sport 1, Sport 2, Sorozat+, STOR4, 

Viasat 3,  VOX, TV8, RTL Klub, Šláger, ŠLÁGR TV,  National 

Geographic Channel, National Geographic Channel HD, 

National Geographic Wild, National Geographic Wild HD, Sky 

News, Brazzers TV, France 24 Fra, France 24 Eng.,  n-tv,  

Reality Kings TV, Disney Channel, Disney Junior, 

SPEKTRUM HOME, TV Paprika, Minimax,  AMC, 

Nickelodeon, Nickelodeon Jr.,  Baby TV, MTV Hits, VH1, 

Travel Channel, Food Network HD, Fine Living Network HD, 

FishingHunting,  History, CRIME AND INVESTIGATION, 

H2, Galaxy, Story 5, Arena Sport 1SD/HD, Arena Sport 2 

SD/HD, Cartoon Network, Boomerang, FilmBox Extra HD, 

Muzsika TV, AXN, AXN Black, AXN White, Auto Motor und 

Sport Channel, M4 Sport HD, M5 HD, Filmbox, ATV, CBS 

Reality, Extreme sports, Jim Jam, TV Paprika HU, Šlágr 2, 

Dikh TV, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, 

Super TV2, Body in Balance SK/CZ, HírTV 

 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina KE,   

Rádio _FM, Rádio Patria, Rádio Devín, Junior, Litera; Rádio 

Košice,  Anténa Rock, Rádio Jemné, Vlna, Rádio Lumen, 

Europa 2,   EXPRES “ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/229: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 4. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 70 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

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

ÚK: Music Gallery Group, s.r.o.                                                         číslo licencie: R/147 

 

Uznesenie č. 22-06/70.238:  

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 Music Gallery Group, 

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

strany spoločnosti Music Gallery Group, s.r.o. nedošlo k podaniu návrhu na zápis činnosti do OR SR 

najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/230: 

V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi spoločnosti 

Music Gallery Group, s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava, zánik licencie č. R/147. 

T: 6. 4. 2022            Z: PLO 

 

Úloha č. 22-06/231: 

Kancelária Rady upovedomí stažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 4. 4. 2022          Z: PLO 

 

71/ Rôzne 

 

1/ Informácia riaditeľa kancelárie 

 



2/ Správa o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 

 

Uznesenie č. 22-06/71.239:  

Rada schvaľuje predložené znenie Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady 

pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 bez návrhov na zmieny a doplnenie a zároveň Rada ukladá 

Kancelárii povinnosť predložiť správu do NR SR do 31. 3. 2021, podľa ustanovení zákona o vysielaní 

a retransmisii. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

3/ Čerpanie rozpočtu za február 2022 

 

Uznesenie č. 22-06/71.240:  

Rada vzala na vedomie čerpanie rozpočtu za február 2022. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

4/ Mimoriadne odmeny 

 

Uznesenie č. 22-06/71.241:  

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 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre členov Rady 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 

22.-23. marca 2022.    

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 



Začková neprítomná 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-06/232: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 

uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac marec 2022.  

T: 8. 4. 2022          Z: ÚRK 

 

5/ Otázky a podnety členov Rady 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 23. 3. 2022 

 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. 


