
Zápisnica č. 11/2020 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 3. 6. 2020  v sídle Rady 

pre vysielanie a retransmisiu 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   

Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová 

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

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

NEVEREJNÉ 

2/ Výberové konanie  

SK č.: 1006/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Banská Bystrica 

ÚK: BB FM s.r.o. 

Rádio Bojnice, s.r.o. 

3/ Výberové konanie  

SK č.: 1005/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Zvolen 

ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o. 

4/ Výberové konanie  

SK č.: 1007/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 

ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o. 

5/ Výberové konanie  

SK č.: 1017/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Čadca 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 

6/ Výberové konanie  

SK č.: 1020/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,1 MHz Považská Bystrica 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 

7/ Výberové konanie  

SK č.: 1024/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,7 MHz Banská Bystrica 

ÚK: BB FM s.r.o. 

VEREJNÉ: 

8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 945/SL/2020 

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

ÚK: C.S.M. group s.r.o.  číslo licencie: 

9/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1087/SO/2020 

(na vysielanie programu Krok za krokom zo dňa 19. 4. 2020) 

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/7 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1037/SO/2020 

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 4. 2020) 

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

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1056/SO/2020 

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 8., 15., 22., 29. 3. 2020,  a 5. 4. 2020) 

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

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 883/SO/2020 

(na vysielanie programu Tlačová konferencia premiéra SR na tému Koronavírus zo dňa 15. 3. 2020) 

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

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 888/SO/2020 

(na vysielanie programu Nočné rande zo dňa 14. a 15. 3. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/16, T/219 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 905/SO/2020 

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 3. 2020) 

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

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1038/SO/2020 

(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 7. 4. 2020) 

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

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 911/SO/2020 

(na vysielanie programu Malé lásky zo dňa 19. 3. 2020) 

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

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1084/SO/2020 

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 4. 4. 2020) 

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

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1088/SO/2020 

(na vysielanie programu Správy RTVS a Rádiožurnál zo dňa 22. 4. 2020) 

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

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1039/SO/2020 

(na vysielanie programu Súdna sieň (So šéfom na kopírke) zo dňa 1. 4. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/109 

20/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 993/SO/2020 

(na vysielanie oznámenia o vlastnom programe Vražda v Orient Exprese počas rozprávky Snoopy a 

Charlie Brown: Peanuts vo filme zo dňa 5. 4. 2020)  

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

21/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 989/SO/2020 

(na vysielanie upútavky na program John Wick 3 z dní 14. a 15. 3. 2020) 

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

22/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 992/SO/2020 

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 4. 2020) 

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

23/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1089/SO/2020 

(na vysielanie programu Túto hudbu mám rád zo dňa 15. 4. 2020) 

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

24/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2020 

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska 

MAC TV s.r.o. 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

25/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 1. štvrťrok 2020 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

26/ SK č.: 763/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1970/SO/2019) 

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

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Správy TA3/24. 11. 2019/TA3 

ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: TD/14 

27/ SK č.: 665/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1918/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál/Zo skládky v Liptovskom 

Mikuláši vyteká po dažďoch viacej vody/12. 11. 2019/Rádio Slovensko 

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

28/ SK č.: 555/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1874/SO/2019) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vyžiadaný záznam/Monitorovaný program/deň/programová služba: záznam vysielania programovej 

služby JOJ PLUS zo dňa 1. 11. 2019 v čase od 19:55 hod. do 23:59 hod. a zo dňa 2. 11. 2019 v čase 

od 00:00 hod. do 2:05 hod./Previnenie/1. 11. 2019/JOJ PLUS 

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

29/ SK č.: 463/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 769/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 



Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 

2019 

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

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za 3. a 4. štvrťrok 2019/Rádio One 

ÚK: RADIO ONE, s.r.o. číslo licencie: R/91 

30/ SK č.: 464/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 770/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 

2019 

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

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za 3. a 4. štvrťrok 2019/Rádio One Rock 

ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 

31/ SK č.: 465/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 771/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 

2019 

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

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za 3. a 4. štvrťrok 2019/Rádio One Retro 

ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 

32/ SK č.: 664/SKO/2020 zo dňa 29.1. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1992/SO/2019, 1993/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Mimoriadne televízne noviny/Výbuch plynu 

v bytovke/Prvé televízne noviny/Výbuch domu v Prešove/6. 12. 2019/TV MARKÍZA 

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

Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 

33/ SK č.: 458/SKO/2020  zo dňa 18. 12. 2019  

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

(Sťažnosť č. 1834/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Prci, prci, prcičky 3: Svadba/18. 10. 2019/DAJTO 

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

34/ SK č.: 457/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

835/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020  

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

(Sťažnosti č. 1807/SO/2019, 2007/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/9. 10., 19. 10., 7. 12. 2019/WAU 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/109 

NEVEREJNÉ 

35/ SK č.: 1044/SKL/2020 zo dňa 6. 4. 2020 

Oznámenie o zmene licencií 

ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.       číslo licencie: T/99, TD/97 

36/ SK č.: 1149/SKL/2020 zo dňa 21. 4. 2020 

Oznámenie o zmene licencie 

ÚK: 1. Humenská, a.s. číslo licencie: TD/161 



37/ SK č.: 1175/SKL/2020 zo dňa 7. 5. 2020 

Oznámenie o zmene licencií 

ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/226, TD/59 

38/ SK č.: 753/SKL/2020 zo dňa 17. 2. 2020 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

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

39/ SK č.: 1141/SKL/2020 zo dňa 21. 4. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Miklovky TV s.r.o.  číslo registrácie: TKR/363 

40/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.vafec.sk 

Oznámenie č. 839/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: VAFEC s.r.o. 

41/ Rôzne 

Ústne pojednávanie: 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. - SK 664/SKO/2020 - 10:00 hod. 

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

K bodu 1/  

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 485 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

Uznesenie č. 20-11/1.466:   

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

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa 

3. 6. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kubica neprítomný 

Batta     za 

Blaha za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

Uznesenie č. 20-11/1.467: 

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. 

Hlasovanie: 

Danielová za 

http://www.vafec.sk/


Kubica neprítomný 

Batta     za 

Blaha za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

Uznesenie č. 20-11/1.468: 

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

Hlasovanie: 

Danielová za 

Kubica neprítomný 

Batta     za 

Blaha za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

NEVEREJNÉ: 

K bodu 2/  
Výberové konanie  

SK č.: 1006/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Banská Bystrica 

ÚK: BB FM s.r.o. 

Rádio Bojnice, s.r.o. 

Uznesenie č. 20-11/2.469:  

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. 1006/SKL/2020 začatom dňa 28. 

2. 2020 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 

Rádio Bojnice s.r.o. 

Okrajová 964/12 

972 01 Bojnice 

BB FM s.r.o. 

Na Karlove 25 

974 01 Banská Bystrica 

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

o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: 



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

prideľuje frekvenciu 90,5 MHz Banská Bystrica 

držiteľovi licencií na rozhlasové vysielanie č. R/92 a č. R/143 - spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. 

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

mení 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/92/2005 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 90,5 MHz Banská Bystrica 

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

„Frekvencia: 90,5 MHz Banská Bystrica 

Lokalita: Banská Bystrica 

Frekvenčný list: 3703/10/2005“ 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/143/2020 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 90,5 MHz Banská Bystrica 

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

„Frekvencia: 90,5 MHz Banská Bystrica 

Lokalita: Banská Bystrica 

Frekvenčný list: 3703/10/2005“ 

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

zamieta 

žiadosť účastníka konania, spoločnosti BB FM s.r.o. 

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. 

Úloha č. 20-11/486: 

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

a zašle ho spoločnosti BB FM s.r.o. Spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. zašle rozhodnutie spolu 

s frekvenčným listom.  

T: 3. 7. 2020                               Z: PLO 

K bodu 3/ 

Výberové konanie  

SK č.: 1005/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Zvolen 

ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o. 

Uznesenie č. 20-11/3.470:  

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. 1005/SKL/2020, 

1007/SKL/2020začatých dňa 28. 2.2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 

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



v základných podmienkach  konania účastníkom konania 

Rádio Bojnice s.r.o. 

Okrajová 964/12 

972 01 Bojnice 

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. 

1. prideľuje frekvenciu 89,7 MHz Zvolen

držiteľovi licencií na rozhlasové vysielanie č. R/92 a č. R/143 - spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. 

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

mení 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/92/2005 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 89,7 MHz Zvolen 

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

„Frekvencia: 89,7 MHz Zvolen 

 Lokalita: Malá Stráž 

 Frekvenčný list: 9115/10/2007“ 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/143/2020 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 89,7 MHz Zvolen 

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

„Frekvencia: 89,7 MHz Zvolen 

 Lokalita: Malá Stráž 

 Frekvenčný list: 9115/10/2007“ 

2. prideľuje frekvenciu 91,4 MHz Žiar nad Hronom k 4. 12. 2021

držiteľovi licencií na rozhlasové vysielanie č. R/92 a č. R/143 - spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. 

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

mení 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/92/2005 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 

V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 

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

„Frekvencia: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 

 Lokalita: Šibeničný vrch 

 Frekvenčný list: 9119/10/2007“ 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/143/2020 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 



V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 

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

„Frekvencia: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 

 Lokalita: Šibeničný vrch 

 Frekvenčný list: 9119/10/2007“ 

Úloha č. 20-11/487: 

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

a zašle ho spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. spolu s frekvenčným listom.  

T: 3. 7. 2020                               Z: PLO 

K bodu 4/  

Výberové konanie  

SK č.: 1007/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 

ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o. 

Uznesenie je v bode č. 3. 

K bodu 5/  

Výberové konanie  

SK č.: 1017/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Čadca 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 

Uznesenie č. 20-11/5.471: 

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

ods. 1 písm. a) a d) 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., v správnom konaní č. 1017/SKL/2020 

začatom dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 

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

konania účastníkom konania 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 

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

o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: 

Rada žiadosť účastníka konania o pridelenie frekvencie 95,4 MHz Čadca na rozhlasové terestriálne 

vysielanie  

z a m i e t a, 

keďže neboli splnené podmienky na jej pridelenie podľa ustanovenia § 69a ods. 2 zákona č. 308/2000 

Z. z. z dôvodu, že frekvencia 95,4 MHz Čadca nebola zaradená v troch po sebe nasledujúcich 

výberových konaniach podľa § 48 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby o frekvenciu neprejavil 

záujem žiaden vysielateľ na základe licencie a zároveň neuplynuli dva roky, odkedy je možné túto 

frekvenciu prideliť. 

Úloha č. 20-11/488: 



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: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

K bodu 6/ 

Výberové konanie  

SK č.: 1020/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 102,1 MHz Považská Bystrica 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 

Uznesenie č. 20-11/6.472: 

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

ods. 1 písm. a) a d) 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., v správnom konaní č. 1020/SKL/2020 

začatom dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 

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

konania účastníkom konania 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 

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

o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: 

Rada žiadosť účastníka konania o pridelenie frekvencie 102,1 MHz Považská Bystrica na rozhlasové 

terestriálne vysielanie  

z a m i e t a, 

keďže neboli splnené podmienky na jej pridelenie podľa ustanovenia § 69a ods. 2 zákona č. 308/2000 

Z. z. z dôvodu, že frekvencia 102,1 MHz Považská Bystrica nebola zaradená v troch po sebe 

nasledujúcich výberových konaniach podľa § 48 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby o frekvenciu 

neprejavil záujem žiaden vysielateľ na základe licencie a zároveň neuplynuli dva roky, odkedy je 

možné túto frekvenciu prideliť.  

Úloha č. 20-11/489: 

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: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

K bodu 7/ 

Výberové konanie  

SK č.: 1024/SKL/2020 

vo veci pridelenia frekvencie: 94,7 MHz Banská Bystrica 

ÚK: BB FM s.r.o. 

Uznesenie č. 20-11/7.473:  

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. 1024/SKL/2020 začatom 



dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na 

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

konania účastníkom konania 

BB FM s.r.o. 

Na Karlove 25 

974 01 Banská Bystrica 

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

rozhodnutie: 

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

udeľuje 

spoločnosti: BB FM s.r.o., Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 010 062 

licenciu č. R/144 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

I. 

1. Názov programovej služby: BB FM Rádio

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

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne

4. Územný rozsah vysielania: lokálny

5. Jazyk vysielania: slovenský

6. Pridelené frekvencie: 94,7 MHz Banská Bystrica 

II. 

Právne skutočnosti: 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 32376/S, 

oddiel: Sro, zo dňa 5. 3. 2020 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného

registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 32376/S, oddiel: Sro, zo dňa 5. 3. 2020 

III. 

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

skladby: 

a) Spravodajstvo: 2,5 %

b) Publicistika:

1. politická publicistika: 0 %

2. ostatná publicistika: 1,2 %

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:

1. detské programy: 0 %

2. náboženské programy: 0 %

3. literárno-dramatické programy: 0 %

4. zábavné programy: 0 %



 5. hudobné programy: 9 % 

 d) Ostatný program: 87,3 % 

 

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

verejnom záujme: 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, online 

zdieľaný súbor 

 

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

frekvenčných listoch vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb:  

 

2.1. Frekvencia: 94,7 MHz Banská Bystrica 

 Lokalita: Banská Bystrica – mesto 

 Frekvenčný list: 5236/10/2009 

 

3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI áno 

Identifikácia dopravného vysielania TP áno 

Alternatívne frekvencie AF nie 

Typ programu PTY áno 

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 áno 

Číslo programu PIN áno 

Meno programového okruhu PS _BB_FM_ 

 

Úloha č. 20-11/490: 

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

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

T: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

 

VEREJNÉ: 

 

K bodu 8/   

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

Sťažnosť č. 945/SL/2020 

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

ÚK: C.S.M. group s.r.o.        číslo licencie: 

   

Uznesenie č. 20-11/8.474:  

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. 945/SL/2020 smerujúcu 



voči vysielateľovi C.S.M. group s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/491: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                               Z: PLO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1087/SO/2020      

(na vysielanie programu Krok za krokom zo dňa 19. 4. 2020)  

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/7 

 

Uznesenie č. 20-11/9.475:  
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. 1087/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby TV DOMA 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/492: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1037/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 4. 2020)  

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

   



Uznesenie č. 20-11/10.476:  
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. 1037/SO/2020 smerujúcu 

voči programovej službe Jednotka, 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/493: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1056/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 8., 15., 22., 29. 3. 2020,  a 5. 4. 2020)  

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

  

 

Uznesenie č. 20-11/11.477:  
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. 1056/SO/2020 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/494: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 



T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 883/SO/2020      

(na vysielanie programu Tlačová konferencia premiéra SR na tému Koronavírus zo dňa 15. 3. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/12.478: 

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. 883/SO/2020 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/495: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 888/SO/2020    

(na vysielanie programu Nočné rande zo dňa 14. a 15. 3. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 

 

Uznesenie č. 20-11/13.479: 

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. 888/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 



Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/496: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15.6.2020                          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 905/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 3. 2020)  

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

   

Uznesenie č. 20-11/14.480: 

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. 905/SO/2020 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/497: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1038/SO/2020      

(na vysielanie programu Kolonáda zo dňa 7. 4. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/15.481: 

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. 1038/SO/2020 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 

Kubica  za 



Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/498: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 911/SO/2020      

(na vysielanie programu Malé lásky zo dňa 19. 3. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/16.482:  

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. 911/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/499: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 17/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1084/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 4. 4. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/18.483: 

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

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

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

postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1084/SO/2020 

smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 



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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/500: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Sťažnosť č. 1088/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS a Rádiožurnál zo dňa 22. 4. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/18.484: 

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. 1088/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/501: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 19/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1039/SO/2020    

(na vysielanie programu Súdna sieň (So šéfom na kopírke) zo dňa 1. 4. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/109  

 

Uznesenie č. 20-11/19.485:  



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. 1039/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu televíznej programovej služby WAU, 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/502: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15.6.2020                          Z: PgO 

 

K bodu 20/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 993/SO/2020    

(na vysielanie oznámenia o vlastnom programe Vražda v Orient Exprese počas rozprávky Snoopy a 

Charlie Brown: Peanuts vo filme zo dňa 5. 4. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/20.486: 

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

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

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

postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 993/SO/2020 

smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/503: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 21/  



Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 989/SO/2020      

(na vysielanie upútavky na program John Wick 3 z dní 14. a 15. 3. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/21.487:  

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. 989/SO/2020 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/504: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 22/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 992/SO/2020      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 2. 4. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/22.488:  

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. 992/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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



 

Úloha č. 20-11/505: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 23/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1089/SO/2020      

(na vysielanie programu Túto hudbu mám rád zo dňa 15. 4. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-11/23.489:  

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. 1089/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko, 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/506: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 24/  

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2020 

Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska 

  MAC TV s.r.o. 

  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 

Uznesenie č. 20-11/24.490:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. 

štvrťrok 2020. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 



Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 25/  

Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 1. štvrťrok 2020 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

Uznesenie č. 20-11/25.491:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 

obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2020. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 26/  

SK č.: 763/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1970/SO/2019) 

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

Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Správy TA3/24. 11. 2019/TA3 

ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 

 

Uznesenie č. 20-11/26.492:  

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. 763/SKO/2020 

vedené proti vysielateľovi C.E.N. s.r.o., 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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



 

Úloha č. 20-11/507: 

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: 17. 6. 2020                 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-11/508: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T:15. 6. 2020              Z: PgO 

 

K bodu 27/  

SK č.: 665/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1918/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál/Zo skládky v Liptovskom 

Mikuláši vyteká po dažďoch viacej vody/12. 11. 2019/Rádio Slovensko 

ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo 

licencie: RD/1 

 

Uznesenie č. 20-11/27.493:  

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. 665/SKO/2020 

vedené proti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) 

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

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/509: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 3. 7. 2020          Z: PLO 
 

Úloha č. 20-11/510: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T:15. 6. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 28/  

SK č.: 555/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 



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

(Sťažnosť č. 1874/SO/2019) 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vyžiadaný záznam/Monitorovaný program/deň/programová služba: záznam vysielania programovej 

služby JOJ PLUS zo dňa 1. 11. 2019 v čase od 19:55 hod. do 23:59 hod. a zo dňa 2. 11. 2019 v čase 

od 00:00 hod. do 2:05 hod./Previnenie/1. 11. 2019/JOJ PLUS 

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

 

Uznesenie č. 20-11/28.494:  

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.  

555/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 

 

I. porušil 

 

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

 

tým, 

 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 

1. 11. 2019 v čase od 19:55 hod. do 23:59 hod. a zo dňa 2. 11. 2019 v čase od 00:00 hod. do 2:05 hod., 

 

 

II. porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že časový úsek od cca 22:44:28 hod. do 23:14:27 hod. programu Previnenie odvysielaného v rámci 

programovej služby JOJ PLUS dňa 1. 11. 2019 o cca 22:44 hod., ktorý zodpovedá prvému 30-

minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to 

o cca 22:53:04 hod. a o cca 23:12:22 hod, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc 

tristodevätnásť 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***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/511: 

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: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

 

Úloha č. 20-11/512: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 15. 6. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 29/   

SK č.: 463/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 769/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 

2019 

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

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za 3. a 4. štvrťrok 2019/Rádio One 

ÚK: RADIO ONE, s.r.o.         číslo licencie: 

R/91 

  

Uznesenie č. 20-11/29.495:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 správnych 

konaní č. 463/SKL/2020 a 769/SKO/2020 RADIO ONE, s.r.o. 

 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, 

 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio One obsahujúcu vyhodnotenie 

podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace august, september, 

október, november a december 2019. 



 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- € slovom deväťdesiatdeväť 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***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/513: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 3. 7. 2020                  Z: PLO 

 

K bodu 30/  

SK č.: 464/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 770/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 

2019 

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

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za 3. a 4. štvrťrok 2019/Rádio One Rock 

ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/106 

 

Uznesenie č. 20-11/30.496: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 správnych 

konaní č. 464/SKL/2020 a 770/SKO/2020 RADIO ONE ROCK, s.r.o. 

 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, 

 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Radio One Rock obsahujúcu 

vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace august, 

september, október, november a december 2019, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99,- € slovom deväťdesiatdeväť 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***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/514: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 3. 7. 2020                  Z: PLO 

 



K bodu 31/  

SK č.: 465/SKL/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

 771/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 

Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 

2019 

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

Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za 3. a 4. štvrťrok 2019/Rádio One Retro 

ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.        číslo licencie: R/110 

  

Uznesenie č. 20-11/31.497:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 správnych 

konaní č. 465/SKL/2020 a 771/SKO/2020 RADIO ROCK, s.r.o. 

 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, 

 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku 

o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby Rádio One Retro obsahujúcu 

vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel tejto programovej služby za mesiace august, 

september, október, november a december 2019, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 



Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/515: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  

T: 3. 7. 2020                  Z: PLO 

 

K bodu 32/ 

SK č.: 664/SKO/2020 zo dňa 29.1. 2020 

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

(Sťažnosť č. 1992/SO/2019, 1993/SO/2019) 

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Mimoriadne televízne noviny/Výbuch plynu 

v bytovke/Prvé televízne noviny/Výbuch domu v Prešove/6. 12. 2019/TV MARKÍZA 

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

Ústne pojednávanie: 10:00 hod. 

 

Uznesenie č. 20-11/32.498: 

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. 664/SKO/2020 

vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 

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

 

z a s t a v u j e, 

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  proti 

Batta  zdržal sa 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak neprítomný 

Kolenič  proti 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-11/516: 

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

rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 15. 6. 2020                 Z: PLO 
 

Úloha č. 20-11/517: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 15. 6. 2020                  Z: PgO 

 

K bodu 33/  

SK č.: 458/SKO/2020  zo dňa 18. 12. 2019  

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



(Sťažnosť č. 1834/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Prci, prci, prcičky 3: Svadba/18. 10. 2019/DAJTO 

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

 

Uznesenie č. 20-11/33.499:  

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. 458/SKO/2020 

vedené proti vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., 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 

Kubica  proti 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-11/518: 

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: 17. 6. 2020                 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-11/519: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T:15. 6. 2020                  Z: PgO 
 

K bodu 34/  

SK č.: 457/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 

835/SKO/2020 zo dňa 26. 2. 2020  

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

(Sťažnosti č. 1807/SO/2019, 2007/SO/2019)  

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/9. 10., 19. 10., 7. 12. 2019/WAU 

ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/109 

 

Uznesenie č. 20-11/34.500:  

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

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

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

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

č.  457/SKO/2020 a 835/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 

 

p o r u š i l 



 

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

 

tým, že 

 

1) dňa 9. 10. 2019  v čase o cca 10:40 hod. v rámci programovej služby JOJ a dňa 19. 10. 2019 v čase 

o cca 11:49 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Extrémne prípady, ktorý 

označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili 

hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

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

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

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

obscénne vyjadrovanie, 

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  

- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu 

výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a 

morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých 

od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 

maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre 

vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

2) dňa 7. 12. 2019 v čase o cca 17:41 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 

Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 

scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  

- §1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 

kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom 

na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za 

primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 

podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník 

konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne 

uplatnil JSO 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

 za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 

eur. 
 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 



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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Kubica  za 

Batta  za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 20-11/520: 

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

rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 3. 7. 2020                  Z: PLO 

 

Úloha č. 20-11/521: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 15. 6. 2020                   Z: PgO 
 

NEVEREJNÉ 

 

K bodu 35/  

SK č.: 1044/SKL/2020 zo dňa 6. 4. 2020 

Oznámenie o zmene licencií 

ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.           číslo licencie: T/99, TD/97 

 

Uznesenie č. 20-11/35.501:  

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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1044/SKL/2020 zo dňa 6. 4. 2020, posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 

 

TV PEZINOK, s.r.o. 

Holubyho 42 

902 01 Pezinok 

 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. T/99 nasledovne: 

 

Článok II sa mení a znie: 



 

„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 12. 5. 2020, spisová značka: RPO-367609/2020, Id v zdrojovom registri: 

217236, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/15401/B 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 12. 5. 2020, spisová 

značka: RPO-367609/2020, Id v zdrojovom registri: 217236, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/15401/B“ 

 

 

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

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/97 nasledovne: 

 

Článok II. sa mení a znie: 

 

„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 12. 5. 2020, spisová značka: RPO-367609/2020, Id v zdrojovom registri: 

217236, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/15401/B 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 12. 5. 2020, spisová 

značka: RPO-367609/2020, Id v zdrojovom registri: 217236, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/15401/B“ 

 

Úloha č. 20-11/522: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1044/SKL/2020 a zašle 

ho účastníkovi konania, TV PEZINOK s.r.o. 

T: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

 

 

K bodu 36/  

SK č.: 1149/SKL/2020 zo dňa 21. 4. 2020 

Oznámenie o zmene licencie 

ÚK: 1. Humenská, a.s.                 číslo licencie: TD/161 

  

Uznesenie č. 20-11/36.502:  

 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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1149/SKL/2020 zo dňa 21. 4. 2020, posúdila 

oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 

 

1. Humenská, a.s. 

Kukorelliho 34  

066 28 Humenné 



 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/161 nasledovne: 

 

Článok II. sa mení a znie: 

 

„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 12. 5. 2020, spisová značka: RPO-367611/2020, Id v zdrojovom registri: 

8265855, registračný úrad: Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sa/10459/P 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 12. 5. 2020, spisová 

značka: RPO-367611/2020, Id v zdrojovom registri: 8265855, registračný úrad: Okresný súd Prešov, 

Registračné číslo Sa/10459/P“ 

 

Úloha č. 20-11/523: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1149/SKL/2020 a zašle 

ho účastníkovi konania, 1. Humenská, a.s. 

T: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

 

K bodu 37/  

SK č.: 1175/SKL/2020 zo dňa 7. 5. 2020 

Oznámenie o zmene licencií 

ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/226, TD/59 

 

Uznesenie č. 20-11/37.503:  

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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len 

„zákon č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 

„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1175/SKL/2020 zo dňa 7. 5. 2020, posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 

 

COM-MÉDIA, spol. s r.o. 

Nám. Generála Klapku 1 

945 01 Komárno 

 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 



 

licenciu na televízne vysielanie č. T/226 nasledovne: 

 

Článok II sa mení a znie: 

 

„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 19. 5. 2020, spisová značka: RPO374367/2020, Id v zdrojovom registri: 

95541, registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/10451/N 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 19. 5. 2020, spisová 

značka: RPO374367/2020, Id v zdrojovom registri: 95541, registračný úrad: Okresný súd Nitra, 

Registračné číslo Sro/10451/N“ 

 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/59 nasledovne: 

 

 

Článok II. sa mení a znie: 

 

„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 19. 5. 2020, spisová značka: RPO374367/2020, Id v zdrojovom registri: 

95541, registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/10451/N 

 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 19. 5. 2020, spisová 

značka: RPO374367/2020, Id v zdrojovom registri: 95541, registračný úrad: Okresný súd Nitra, 

Registračné číslo Sro/10451/N“ 

 

Úloha č. 20-11/524: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 1175/SKL/2020 a zašle 

ho účastníkovi konania, COM-MÉDIA, spol. s r.o. 

T: 3. 7. 2020                    Z: PLO 

 

K bodu 38/  

SK č.: 753/SKL/2020 zo dňa 17. 2. 2020 

Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

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

 

Uznesenie č. 20-11/38.504:  

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. 753/SKL/2020 zo dňa 17. 2. 2020, 



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“): 

 

Spoje, s.r.o. 

Robotnícka 6 

974 01 Banská 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/371 

 

za nasledovných podmienok : 

 

1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
     - hlavná stanica: Artos Main headend (SIX), Námestie Slobody 17, 812 43 Bratislava  

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom IPTV, OTT 

   

2.Územný rozsah retransmisie: 
pre spôsob šírenia IPTV: Banská Bystrica 

pre spôsob šírenia OTT: Slovenská republika 

 

3. Počet prípojok: IPTV: 95, OTT: 1 

      

4.  Ponuka programových služieb:   

 

     základný súbor:  

     televízne programové služby:    

 

Jednotka, Dvojka, Trojka, TV LUX, Šlágr TV, TV Hronka 

 

Úloha č. 20-11/525: 

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. 753/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi konania (spol. Spoje, s.r.o.) 

spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 3. 7. 2020           Z: PLO 

 

K bodu 39/  

SK č.: 1141/SKL/2020 zo dňa 21. 4. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Miklovky TV s.r.o.      číslo registrácie: TKR/363 

 

Uznesenie č. 20-11/39.505:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1141/SKL/2020 zo 

dňa 21. 4. 2020, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/363 z dôvodu zmeny 

územného rozsahu a počtu pripojených účastníkov prevádzkovateľa retransmisie, spoločnosti 

 

Miklovky TV s.r.o. 



Ľ. Štúra 184/2 

018 51 Nová Dubnica 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 

konaní  vydáva toto 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení  

 

registráciu retransmisie č. TKR/363 v bodoch 1-3.nasledovne: 

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

„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- hlavná stanica:  1. Nová Dubnica, Štúrova 184/2 

  2. Dolné Kočkovce – obecný úrad 

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS“ 

 

2. bod 2. Územný rozsah retransmisie sa mení a znie:    

    „2. Územný rozsah retransmisie: Nová Dubnica časť Miklovky, Obec Dolné Kočkovce“ 

   

3. bod 3. Počet  prípojok sa mení a znie:    

    „3. Počet  prípojok:  590“  

 

Úloha č. 20-11/526: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK č. 1141/SKL/2020 a zašle ho 

účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 3. 7. 2020          Z: PLO 

 

K bodu 40/  

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.vafec.sk 

Oznámenie č. 839/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: VAFEC s.r.o. 

 

Uznesenie č. 20-11/40.506:  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti VAFEC s.r.o., doručené dňa 3. 3. 2020 

o prevádzkovaní služby www.vafec.sk, prevádzkovanej na internetovej stránke https://vafec.sk 

a v časti týkajúcej sa sekcie Archív ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., 

nakoľko predmetná služba v tejto časti vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa 

všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona  

č. 308/2000 Z. z. 

 

Úloha č. 20-11/527: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť VAFEC s.r.o. o vybavení jej oznámenia, doručeného Rade 

dňa 3. 3. 2020 a zaevidovaného pod. č. 839/AMS/2020. 

T:15. 6. 2020         Z:PgO 

 

41/ Rôzne  

 

1/ Informácia o možnostiach úpravy rozpočtu a informácie o priebehu finančnej kontroly. 

 

Uznesenie č. 20-11/41.507:  

Rada berie na vedomie predložené materiály a oznámené informácie. 

 

2/ Plán zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu na druhý polrok 

http://www.vafec.sk/


 

Uznesenie č. 20-11/41.508:  

Rada schvaľuje plán zasadnutia Rady na druhý polrok 2020 v nasledujúcich termínoch: 

26. 8. 2020 

9. 9. 2020 

23. 9. 2020 

7. 10. 2020 

21. 10. 2020 

4. 11. 2020 

18. 11. 2020 

2. 12. 2020 

16. 12. 2020 

 

3/ Posúdenie žiadosti Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska a úprava Vyhlásenia Rady k 

situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom. 

 

Uznesenie č. 20-11/41.509:  

Rada vyhovuje žiadosti Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska zo dňa 2. 6. 2020  a zároveň 

súhlasí s doplnením znenia Vyhlásenia Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej 

koronavírusom, v časti týkajúcej sa prijatých opatrení Rady – upustenie od povinnosti zasielať Rade 

štatistiku o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie 

podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s 

multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej 

produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. 

 

4/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady  

 

Uznesenie č. 20-11/41.510:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 

schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 

NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých 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 19.-20. mája 2020.  

 

Úloha č. 20-11/528: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 

uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac jún 2020.  

T:  9.7. 2020 
 

 

 V Bratislave dňa 3. 6. 2020 

 

 

               PhDr. Marta Danielová 

          predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   

Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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