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1 Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 

1.1 Zloženie a činnosť RVR 
 
Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vznikla na základe zákona  
č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorý bol  
v ďalších rokoch viackrát novelizovaný. Od 4. 10. 2000 postavenie a úlohy RVR upravuje zákon  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, ktorý zároveň zmenil aj pôvodný názov Rady Slovenskej 
republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie na nový názov – Rada pre vysielanie  
a retransmisiu.  
Činnosť RVR upravuje Štatút Rady pre vysielanie a retransmisiu schválený rozhodnutím predsedu 
NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  
a Rokovací poriadok Rady pre vysielanie a retransmisiu, schválený predsedom NR SR rozhodnutím 
č. 1115 zo dňa 4. 5. 2001. 
 
RVR zasadala v roku 2020 dvadsaťdvakrát a to v termínoch: 15. 1. 2020, 29. 1. 2020, 12. 2. 2020, 
26. 2. 2020, 11. 3. 2020, 25. 3. 2020, 8. 4. 2020, 22. 4. 2020, 6. 5. 2020, 19. a 20. 5. 2020,  
3. 6. 2020, 17. 6. 2020, 1. 7. 2020, 26. 8. 2020, 9. 9. 2020, 23. 9. 2020, 7. 10. 2020,  
21. 10. 2020, 4. 11. 2020, 19. 11. 2020, 2. 12. 2020, 16. 12. 2020 a celkovo prijala 904 uznesení. 
 
V roku 2020 RVR pracovala v tomto zložení:  
 
PhDr. Marta DANIELOVÁ – predsedníčka  
prvé funkčné obdobie: 16. 12. 2012 - 15. 12. 2018 
druhé funkčné obdobie: 16. 12. 2018 – 15. 12. 2024 
 
Mgr. Peter KUBICA – podpredseda  
funkčné obdobie: 27. 1. 2019 - 28. 10. 2020  
 
Mgr. Milan BLAHA – člen 
funkčné obdobie: 17. 2. 2017 – 22. 12. 2020  
 
Mgr. György BATTA – člen 
funkčné obdobie: 28. 3. 2019 – 13. 12. 2023  
 
PhDr. Anikó DUŠÍKOVÁ, CSc. – členka 
funkčné obdobie: 27. 1. 2019 – 26. 1. 2025 
 
Mgr.art. Ingrid FAŠIANGOVÁ – členka  
funkčné obdobie: 17. 12. 2014 - 16. 12. 2020 
 
PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD. – člen 
funkčné obdobie: 16. 5. 2018 - 28. 3. 2023  
 
Mgr. Pavel IZRAEL, PhD. – člen  
funkčné obdobie: 17. 12. 2020 - 16. 12. 2026 
 
Mgr. Lenka Jakubčová – členka 
funkčné obdobie: 2. 12. 2020 - 19. 1. 2021 
 
PhDr. Peter KOLENIČ, PhD. - člen 
funkčné obdobie: 14. 1. 2015 - 13. 1. 2021 
 
Mgr. Gabriela ROTHMAYEROVÁ – členka  
funkčné obdobie: 17. 12. 2014 - 16. 12. 2020 
 
Mgr. Katarína ZAČKOVÁ - členka 
funkčné obdobie: 17. 12. 2020 - 16. 12. 2026 
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1.2 Zhrnutie činnosti RVR za rok 2020 a hlavné úlohy na rok 2021 
 
V roku 2020 RVR vykonávala svoje zákonné kompetencie v obdobnom legislatívnom režime  
ako v roku 2019, čomu zodpovedali jej úlohy a ich výkon. 
 
V roku 2020 Slovensko dôsledkom pandémie koronavírusu prechádzalo náročným obdobím. 
Negatívne ekonomické dopady tejto situácie sa nevyhli ani médiám, ktoré plnili nenahraditeľnú 
úlohu poskytovaním dôležitých informácií o vývoji krízy samotnej a o tom, ako sa pred vírusom 
čo najlepšie chrániť. Reklamný trh však klesal, a keďže prevažná väčšina médií je od neho 
priamo ekonomicky závislá, situácia mohla mať pre médiá až likvidačné dôsledky. RVR v rámci 
svojich zákonných možností flexibilne reagovala na potreby subjektov spadajúcich pod jej 
právomoc. RVR preto od začiatku koronakrízy diskutovala so zástupcami vysielateľov, za účelom 
hľadania spôsobov ako zmierniť vplyv pandémie v mediálnej oblasti a aj na základe podnetnej 
diskusie začala uplatňovať tieto opatrenia a v ich uplatňovaní bude pokračovať až do odvolania 
aj počas roka 2021: 

 V administratívnej oblasti RVR vymáhala len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými 
prevodmi a tým, aby neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom. 

 Všetky dočasné zmeny vo vysielaní, vynútené pandémiou bolo možné jednoducho nahlásiť  
e-mailom a nebolo kvôli nim potrebné meniť licenčné podmienky, ani pokiaľ došlo k zmene 
podielu programových typov v rámci programovej služby.  

 RVR od rozhlasových vysielateľov nepožadovala zasielanie štatistiky o odohraných 
slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. RVR však zároveň 
žiadala vysielateľov aby aj napriek uvedenému opatreniu dbali na plnenie povinností podľa  
§ 28b ZVR v čo najväčšej miere. 

 RVR od televíznych vysielateľov nepožadovala zasielanie štatistiky 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. RVR zároveň upozornila, že odpustenie 
predmetnej povinnosti zo strany RVR, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov 
európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym 
vysielaním. 

 Pokiaľ boli vysielatelia nútení prestať dočasne vysielať, stačilo túto skutočnosť nahlásiť  
aj s jej časovým ohraničením, a táto sa považovala za objektívnu technickú prekážku 
nemajúcu vplyv na využívanie licencie v budúcnosti, to znamená, pri analógových licenciách 
by nedošlo k odobratiu licencie z dôvodu nevysielania. 

 V obsahovej oblasti sa RVR obmedzila na sledovanie najzásadnejších pravidiel  
so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu. 

 Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, 
RVR, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia, ukladala pri porušení zákona 
sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. 

 Situácia si síce vyžiadala zmeny v organizácii činnosti Rady, zamestnanci však boli pripravení 
promptne a flexibilne reagovať na potreby subjektov regulácie a odpovedať na ich otázky, 
preto RVR vyzvala vysielateľov, aby sa v prípade otázok spojili cez e-mail s Kanceláriou RVR 
so žiadosťou o výklad právnych ustanovení, či s akýmikoľvek inými otázkami. 
 

RVR tiež upozornila vysielateľov, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv  
na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom  
a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv); 
RVR tiež bola pripravená spolupracovať so všetkými orgánmi a ostatnými relevantnými subjektmi 
na tom, aby mohol mediálny trh fungovať a najmä plniť svoju kľúčovú informačnú funkciu aj v 
náročnej pandemickej situácii. 
 
V roku 2020 RVR realizovala jedno jarné výberové konanie na voľné frekvencie určené  
na rozhlasové terestriálne analógové vysielanie. RVR tiež vyhlásila jesenné výberové konanie, 
avšak toto bolo prerušené novelou ZVR až do skončenia núdzového stavu. K 31. 12. 2020 bolo 
jesenné výberové konanie prerušené. 
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V oblasti digitálneho vysielania RVR udelila 15 licencií na digitálne televízne vysielanie  
a 2 licencie na digitálne rozhlasové vysielanie. 
 
V roku 2020 sa RVR v rámci správnych konaní týkajúcich sa regulácie obsahu vysielania 
v značnom rozsahu venovala posudzovaniu súladnosti vysielania s ustanoveniami týkajúcimi  
sa ochrany maloletých. V rámci dohľadu nad dodržiavaním týchto ustanovení RVR uložila celkovo 
27 sankcií za ich porušenie. RVR sa tiež venovala posudzovaniu dodržiavania povinností 
týkajúcich sa multimodálneho prístupu. V tejto oblasti uložila celkovo 4 sankcie. 
 
V roku 2020 bolo množstvo súdnej agendy v súvislosti s opravnými prostriedkami podávanými 
vysielateľmi proti rozhodnutiam RVR na nízkej úrovni z dôvodu pandémie koronavírusu. 
 
V oblasti monitorovania obsahu vysielania bol na rok 2020 naplánovaný monitoring spravodajstva 
a publicistiky v období volieb do NR SR. Monitoring bol zrealizovaný v príslušnom období ich 
konania. Ostatnú a dominantnú časť v oblasti monitorovania predstavovala, rovnako ako 
v niekoľkých posledných rokoch, kontrola obsahu vysielania na základe doručených sťažností. 

 
RVR v roku 2020 dodržala stanovený rozsah čerpania prostriedkov v rámci záväzných limitov 
bežných a kapitálových výdavkov, limit mzdových prostriedkov ako i stanovený počet 
zamestnancov RVR.   
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020 bol Ministerstvom financií SR 
stanovený limit počtu zamestnancov Kancelárie RVR v počte 36 osôb.  Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov v roku 2020 bol v počte 32,2 osôb.  
V oblasti príjmov bol schválený rozpočet na rok 2020 v sume 250.000,00 eur.  Celkovo RVR 
dosiahla príjmy vo výške 469.240,47 eur z toho, príjmy z pokút za porušenie predpisov vo výške 
466.342,00 eur a iné nedaňové príjmy vo výške 2.898,47 eur. Plnenie príjmov predstavuje  
187,70 % schváleného rozpočtu.  
V oblasti výdavkov bol na rok 2020 schválený rozpočet vo výške 1.632.573,00 eur. Upravený 
rozpočet bol vo výške 1.677.573,00 eur. Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo  
vo výške 1.673.949,10 eur, t.j. 99,78 % upraveného rozpočtu. Všetky výdavky roku 2020 
predstavujú iba bežné výdavky. Schválený aj upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol  
vo výške 0,00 eur.  
Použitie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2020 bolo v súlade s upraveným rozpočtom 
výdavkov  na rok 2020 a v súlade so zásadami efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti  
pri vynakladaní finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti RVR.  Hospodárenie 
s rozpočtovými prostriedkami za rok 2020 zabezpečilo všetky  základné potreby RVR. 
 
K úlohám RVR na rok 2021 bude patriť spolupráca pri transponovaní revidovanej smernice 
o audiovizuálnych mediálnych službách do slovenského právneho poriadku a tiež práca RVR 
v rámci ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services). Rada tiež plánuje 
podujatia, diskusie a konferencie, ktoré si našli svojich stálych účastníkov a vďaka online svetu 
sú dostupné komukoľvek z pohodlia domova. RVR bude tiež viesť pracovnú skupinu ERGA 
zameranú na dezinformácie a bude sa tiež venovať medzinárodnému projektu EduMediaTest, 
zameranom na skvalitnenie mediálneho vzdelania európskych žiakov a študentov. V roku 2021 
bude zrejme prijatý a vstúpi do platnosti úplné nový mediálny zákon, čo bude pre RVR a celé 
mediálne prostredie určite najväčšia výzva roku 2021. 

 
K úlohám RVR pre rok 2021 bude v oblasti monitorovania patriť priebežný monitoring 
spravodajstva so špeciálnym zameraním na dezinformácie týkajúce sa pandémie koronavírusu. 
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2 Stav rozhlasového a televízneho vysielania v Slovenskej 
republike 
 

2.1 Legislatívny rámec 
 
Legislatívny rámec pre oblasť elektronických médií v roku 2020 tvorili najmä: 
 
- zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 

obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), 

- zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách, 

- oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej 
televízii č. 168/1998 Z. z., 

- oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o prijatí Protokolu pozmeňujúceho Európsky 
dohovor o cezhraničnej televízii č. 345/2002 Z. z., 

- vyhláška Ministerstva kultúry SR 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, 

- zákon č. 532/2010 Z. z. o  Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; tento zákon okrem iného tiež novelizoval ZVR, DZ. 

 
Ďalšie právne predpisy v oblasti vysielania a retransmisie: 
 
- zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 
- zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (tlačový zákon), 
- zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, 
- zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, 
- Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (Oznámenie Ministerstva zahraničných 

vecí SR č. 160/1998 Z. z.), 
- Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
- zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych 

programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona  
č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmenách a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), 

- vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických 
požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby,  

- vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so 
sluchovým postihnutím. 

 
Právne predpisy upravujúce procesné postupy RVR: 
 
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
Na aplikáciu niektorých zákonov a úpravu svojich vnútorných pomerov prijala RVR 
nasledovné interné predpisy: 
 

SMERNICE 
- smernica č. 6/1996 k obehu účtovných dokladov,  
- smernica č. 14/1999 o postupe pri evidencii a kontrole správnych poplatkov, 
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- dodatok č. 1/2000 k smernici č. 14/1999 o postupe pri evidencii a kontrole správnych 
poplatkov, 

- smernica č. 15/2000 o postupe pri evidovaní dochádzky pracovníkov Kancelárie Rady pre 
vysielanie a retransmisiu, 

- smernica č. 18/2000 o postupe pri vymáhaní pokút, 
- smernica č. 1/2007 o povinnostiach zamestnancov Kancelárie Rady pre vysielanie 

a retransmisiu súvisiacich s prípravou a priebehom zasadnutí Rady pre vysielanie 
a retransmisiu, 

- smernica č. 2/2007 o postupe pri vedení správneho konania v podmienkach Kancelárie Rady 
pre vysielanie a retransmisiu, 

- novela č. 1 smernice č. 2/2007 o postupe pri vedení správneho konania v podmienkach 
Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, 

- smernica č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní sťažností, 
- novela č. 1 smernice č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní sťažností,  
- smernica č. 12/2007 Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - Politika 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- smernica č. 13/2007 o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok, 
- smernica č. 14/2007 o vydávaní, správe a používaní firemných kariet Diners Club, 
- smernica č. 15/2007 ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na doplnkové 

dôchodkové sporenie pre zamestnancov Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
- smernica č. 2/2009 pre aplikáciu zákona č. 377/2004 Z. z. - Ochrana nefajčiarov – 

dodržiavanie zákazu fajčenia na pracovisku, 
- smernica č. 3/2009 Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - Minimálne 

a bezpečnostné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami v zmysle zákona  
č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády č. 281/2006 Z. z., 

- smernica č. 4/2009 pre aplikáciu zákona č. 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 

- smernica č. 5/2009 Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - Práca so 
zobrazovacími jednotkami v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády  
č. 276/2006 Z. z., 

- smernica č. 7/2009 Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - Práce 
zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády č. 272/2004 Z. z., 

- smernica č. 8/2009 Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - Práce 
zakázané mladistvým zamestnancom v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády  
č. 286/2004 Z. z., 

- smernica č. 2/2012 o postupe pri evidovaní záznamov v registratúrnom denníku, 
- smernica č. 1/2013 o nakladaní s majetkom Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
- smernica č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku autodopravy, 
- smernica č. 3/2013 o verejnom obstarávaní, 
- smernica č. 4/2013 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu, 
- dodatok č. 1 k smernici 4/2013 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu  
- dodatok  č. 2 k smernici 4/2013 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu 
- smernica č. 1/2014 Pracovný poriadok Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
- smernica č. 1/2015 o osobitných výdavkoch Rady pre vysielanie a retransmisiu,  
- smernica č. 1/2015 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach Rady pre 

vysielanie a retransmisiu,  
- smernica č. 2/2015 – Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – evidencia 

a registrácia pracovných úrazov,  
- smernica č. 3/2015 - Systém starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri  

práci – Minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia vlády č. 395/2004 Z. z. 

- dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2015 o osobitných výdavkoch Rady, 
- smernica č. 1/2016 o vedení účtovníctva,  
- smernica č. 2/2016 o obehu účtovných dokladov,  
- smernica č. 3/2016 Registratúrny poriadok 
- dodatok č. 1 k smernici 3/2016 Registratúrny poriadok z dňa 19.06.2019 
- dodatok č. 1 k smernici 2/2017 o cestovných náhradách 
- dodatok č. 2 k smernici 2/2017 o cestovných náhradách 
- smernica č.2/2018 o obehu účtovných dokladov 
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- smernica č.3/2018 o finančnej kontrole  
- dodatok č. 1 k smernici 3/2018 o finančnej kontrole 
- smernica č. 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní civilných zákaziek s nízkymi hodnotami 

podľa zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

- dodatok č.1 k smernici 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní civilných zákaziek s nízkymi 
hodnotami 

- dodatok č.2 k smernici 1/2019 o jednotnom postupe pri zadávaní civilných zákaziek s nízkymi 
hodnotami účinný o d 24.9.2020 

- smernica č. 1/2020 o postupe pri evidovaní dochádzky, manipulácii s kľúčmi a o vstupe iných 
osôb do priestorov sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
NARIADENIA  

- nariadenie č. 1/2000 vydané Radou pre vysielanie a retransmisiu na zabezpečenie realizácie 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, za účelom úpravy podmienok, postupu a rozsahu slobodného prístupu k informáciám, 

- dodatok č. 2  ktorým sa mení Nariadenie č. 1/2000 na zabezpečenie realizácie zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

- nariadenie č. 4/2001 o používaní služobných mobilných telefónov, 
- nariadenie č. 5/2002 o cestovných náhradách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách, 
- dodatok č. 1 k nariadeniu č. 5/2002 o cestovných náhradách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách v platnom znení, 
- dodatok č. 2 k nariadeniu č. 5/2002 o cestovných náhradách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 

o cestovných náhradách, 
- Organizačný poriadok Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
- Štatút Rady 
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2.2 Rozhlasové vysielanie 
 
2.2.1 Vysielateľ na základe zákona 
 
Rozhlasové vysielanie RTVS sa aj v roku 2020 realizovalo prostredníctvom deviatich špecificky 
zameraných rozhlasových staníc. Okrem piatich základných terestriálnych okruhov (Rádio 
Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio_FM a Rádio Patria) RTVS prevádzkoval tiež digitálne 
okruhy Rádio Pyramída, Rádio Litera, Rádio Junior a Radio Slovakia International. 
 
Päť základných rozhlasových okruhov vysielalo terestriálne (v pásme veľmi krátkych vĺn - VKV, 
Rádio Regina a Rádio Patria aj v pásme stredných vĺn - SV). Všetky okruhy bolo tiež možné 
počúvať prostredníctvom satelitu, verejnoprávneho multiplexu DVB-T alebo na internete, a to 
buď ako live stream (živé vysielanie), alebo ako jednotlivé relácie v archíve na webe RTVS.  
 
Programová štruktúra jednotlivých rozhlasových okruhov neprešla v roku 2020 výraznejšími 
zmenami. Vysielanie však pružne reagovalo na dianie v súvislosti s koronakrízou. RTVS tiež 
spustila informačnú kampaň, ktorá divákov vyzývala, aby boli zodpovední, nosili rúška a 
dodržiavali všetky nariadenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, a tiež aby siahali po 
overených zdrojoch a nereagovali na hoaxy a poplašné správy.  
Rozhlas pokračoval v integrovanom dopravnom spravodajstve pod názvom Zelená vlna vysielanom 
na okruhoch Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM a Rádio Patria a podieľal sa na príprave 
služby RDS - TMC. 
 
V roku 2020 bol celkový rozsah vysielania RTVS na všetkých rozhlasových okruhoch 74 494 hodín. 
Podiel programov vo verejnom záujme predstavoval v priemere 91 %. Premiéry tvorili 60 % 
celkového vysielania, zatiaľ čo podiel hudby a slova bol 40 % k 60 %. 
 
Celkový rozsah vysielania jednotlivých okruhov RTVS (v hodinách)  

Okruh  

Rádio Slovensko 8 760 

Rádio Regina 7 962 

Rádio Devín 8 760 

Rádio_FM 8 760 

Rádio Patria  5 212 

Rádio Slovakia International 8 760 

Rádio Pyramída 8 760 

Rádio Litera 8 760 

Rádio Junior 8 760 

SPOLU  74 494 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 1 

 
Podiel programov vo verejnom záujme odvysielaných na jednotlivých okruhoch RTVS (v %) 

Okruh  

Rádio Slovensko 83,19 

Rádio Regina 88,14 

Rádio Devín 97,62 

Rádio_FM 59,10 

Rádio Patria  97,92 

Rádio Slovakia International 99,12 

Rádio Pyramída 98 

Rádio Litera 98 

Rádio Junior 98 

priemer 91 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 2 
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Rádio Slovensko 
Základom programovej štruktúry prvého okruhu verejnoprávneho rozhlasu boli spravodajstvo 
a publicistika, ktoré dopĺňali zábavné, hudobné a náboženské programy, rozhlasové hry a priame 
prenosy zo športových podujatí či bohoslužieb. 
 
Programová štruktúra v roku 2020 neprešla výraznejšími zmenami. Od septembra okruh spustil 
vynovenú podobu relácie Dobré ráno, Slovensko!, ktorá priniesla viac interaktivity a dynamiky.  
V novej relácii K-2 každú nedeľu moderátor Jaroslav Daniška vyspovedal niektorú zo slovenských 
osobností, ktoré dosiahli na domácej alebo medzinárodnej sfére svojho pôsobenia významné 
výsledky. V súvislosti s pandémiou koronavírusu Rádio Slovensko posilnilo vysielanie bohoslužieb. 
 
Rádio Slovensko podrobne pokrývalo voľby do NR SR. Odvysielalo predvolebné rozhovory  
so zástupcami všetkých kandidujúcich strán, tri finálové diskusie tesne pred začiatkom 
moratória, ako aj špeciálne volebné štúdio. 
 
Rádio Slovensko odvysielalo tiež prenosy športových podujatí, napr. zápasy futbalovej 
reprezentácie v kvalifikácii na ME či živé vstupy z Tour de France. 
  
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS - Rádio Slovensko 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 17,0 

Šport 7,7 

Publicistika 23,0 

Náboženské programy 2,0 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 0,3 

Dramatické programy 0,3 

Zábavné programy 1,3 

Reklama a servis (programové upútavky) 3,5 

Hudba a hudobno-slovné programy 44,9 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 3 

 

Rádio Regina 
Druhý rozhlasový okruh, určený poslucháčom v strednom veku, vysielal zo štúdií v Bratislave, 
Banskej Bystrici a Košiciach pre regióny západného, stredného a východného Slovenska  
pod označením Rádio Regina Západ, Rádio Regina Stred a Rádio Regina Východ. 
 
Programová skladba pozostávala z prúdového vysielania, ktoré zabezpečovalo každé štúdio 
autonómne, a z blokových relácií, pri príprave ktorých sa jednotlivé štúdiá striedali. 
Spravodajstvo spájalo Správy RTVS preberané z Rádia Slovensko a Regionálne správy, ktoré 
vysielali jednotlivé štúdiá autonómne. Trikrát denne sa vysielal Žurnál Rádia Regina, na príprave 
ktorého sa podieľali všetky tri štúdiá.  
 
Regina v súvislosti s koronavírusom rozšírila vysielanie bohoslužieb od pondelka do piatka. 
Odvysielala tiež rozhovory s predsedami VÚC o opatreniach, ktoré jednotlivé VÚC prijali  
v súvislosti s pandémiou koronavírusu. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS Rádia Regina  

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 7,0 

Šport 3,0 

Publicistika 23,3 

Náboženské programy 1,6 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 4,3 

Dramatické programy 1,8 
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Zábavné programy 0,9 

Reklama a servis (programové upútavky) 2,1 

Hudba a hudobno-slovné programy 56,0 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 4 

 

Rádio Devín 
Tretí kultúrno-umelecký rozhlasový okruh zameraný na náročného poslucháča dával okrem 
koncertov klasickej, jazzovej, experimentálnej a inej hudby priestor tiež aktuálnej kultúrno-
umeleckej publicistike, umeleckým, literárno-dramatickým a umenovedným rozhlasovým 
útvarom. 
 
Z noviniek Rádio Devín prinieslo cyklus polhodinových relácií Desať dekád divadla.sk, v ktorom 
spracovalo rozhlasové dejiny slovenského divadla. Relácia Ikony slovenského divadla v rámci Ars 
litery priniesla rozhovory a spomienky osobností a legiend slovenského divadla - hercov, 
režisérov, scénografov, teatrológov či choreografov z rôznych regiónov Slovenska. Príbehom ľudí 
z 50. rokov minulého storočia, ktorí zvolili riskantnú cestu za slobodou útekom cez štátne 
hranice, sa venoval 20-dielny cyklus Úteky za železnú oponu. Relácia Hudba.sk priblížila 
slovenských hudobných autorov i textárov náročnejších hudobných žánrov. Pôvodným slovenským 
operám bolo venovaných 12 večerov v relácii Operné Rádio Devín. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní Rádia Devín 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 0,7 

Šport 0 

Publicistika 8,7 

Náboženské programy 0,8 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 12,5 

Dramatické programy 4 

Zábavné programy 0,5 

Reklama a servis (programové upútavky) 1,2 

Hudba a hudobno-slovné programy 71,6 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 5 
 

Rádio_FM 
Štvrtý rozhlasový okruh predstavuje programovú službu orientovanú na náročnejšieho mladšieho 
poslucháča, ktorá je zameraná na kvalitnú nemainstreamovú hudbu s presahom do širšieho 
kultúrneho priestoru. Slovné relácie boli zamerané na literatúru, film, vizuálne umenie, verejný 
priestor, aktivizmus či spoločenské témy.  
 
Programová štruktúra sa v roku 2020 nemenila. Základné moderované bloky Ráno na eFeMku, 
Deň_FM a Popo_FM dopĺňali večerné relácie Chrobák v hlave_FM, Pohoda_FM, 100 %, Triaška and 
Čejka_FM, Živé mesto_FM či Pena dní_FM. Štruktúru dopĺňali špecializované žánrové hudobné 
relácie ako Headbanger_FM, Signall_FM, Bez pózy_FM, Hudba sveta_FM, dvojhodinovka o dianí 
na domácej scéne D2, Demovnica_FM objavujúca nových domácich interpretov či česko-
slovenská hitparáda Osmička. 
 
Rádio_FM už tradične odovzdávalo hudobné ceny Rádiohlavy, hoci kvôli pandémii bol zrušený 
tradičný galavečer a odovzdávanie cien prebehlo online. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní Rádia_FM 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 3 

Šport 2 
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Publicistika 9,5 

Náboženské programy 0 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 0 

Dramatické programy 0 

Zábavné programy 5 

Reklama a servis (programové upútavky) 3 

Hudba a hudobno-slovné programy 77,5 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 6 

 

Rádio Patria  
Rádio Patria predstavuje národnostno-etnické vysielanie pre národnostné menšiny žijúce 
v Slovenskej republike. Maďarské vysielanie Rádia Patria pripravovala redakcia maďarského 
vysielania Slovenského rozhlasu. Redakcia národnostno-etnického vysielania (NEV) v Košiciach 
pripravovala vysielanie v rusínskom, ukrajinskom, rómskom, českom a v ďalších menšinových 
jazykoch. V roku 2020 nedošlo k zmenám v programovej štruktúre stanice.  
 
Počet hodín odvysielaných pre národnostné menšiny vo rozhlasovom vysielaní RTVS  

Národnostné vysielanie v hodinách v % 

maďarské  4 392 83,2 

rusínske  342 6,5 

ukrajinské  301 5,7 

rómske  173 3,3 

české  26 0,5 

nemecké  16 0,3 

poľské  16 0,3 

chorvátske  5 0,1 

bulharské  5 0,1 

srbské  5 0,1 

SPOLU  5281 100 
Zdroj: RTVS      
Tabuľka 7 

 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS - Rádio Patria  

Programové typy 
Redakcia 

maďarského 
vysielania 

Redakcia 
národnostno-

etnického 
vysielania 

Spravodajstvo 14,2 4,9 

Šport 2,2 1,6 

Publicistika 39,2 29,8 

Náboženské programy 1,7 2,6 

Literárne programy 2,5 8,7 

Dramatické programy 0,7 3,1 

Zábavné programy 0 0 

Reklama a servis (programové upútavky) 1,3 0,2 

Hudba a hudobno-slovné programy 38,2 49,1 

SPOLU  100 100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 8 

 
Radio Slovakia International  
Radio Slovakia International prinášalo informácie pre poslucháčov v zahraničí o aktuálnom dianí 
na Slovensku v najširšom spektre od hospodárskeho a politického diania, cez vzdelávanie, vedu, 
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kultúru a umenie, až po šport v polhodinových magazínoch v angličtine, francúzštine, nemčine, 
ruštine, španielčine a slovenčine.  
Radio Slovakia International je šírené prostredníctvom satelitu, DVB-T verejnoprávneho 
multiplexu a internetu a terestriálne v Bratislave a okolí. Počas pandémie koronavírusu slúžilo 
ako primárny zdroj informácií pre stovky cudzincov na Slovensku, ktorí sa tu dozvedeli 
podrobnosti o uzatváraní hraníc, fungovaní úradov, podmienkach karantény, obmedzeniach  
v doprave či praktické rady. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS - Radio Slovakia International 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 26 

Šport 0 

Publicistika 63,9 

Náboženské programy 0 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 0 

Dramatické programy 0 

Zábavné programy 0 

Reklama a servis (programové upútavky) 0,1 

Hudba a hudobno-slovné programy 10 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 9 

 

Rádio Pyramída 
Rádio Pyramída vysielalo rozhlasové hry, publicistické materiály, ocenené diela, legendárne 
zábavné relácie, nahrávky vážnej hudby či dramatickú tvorbu z rozhlasového archívu. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS - Rádio Pyramída 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 0 

Šport 0 

Publicistika 20 

Náboženské programy 0 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 0 

Dramatické programy 15 

Zábavné programy 15 

Reklama a servis (programové upútavky) 2 

Hudba a hudobno-slovné programy 48 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 10 

 

Rádio Litera 
Rádio Litera ponúkalo rozhlasové hry, poéziu, prózu, fíčre, rozprávky, čítanie na pokračovanie  
a mnoho ďalšieho z oblasti literárnej tvorby. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS – Rádio Litera 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 0 

Šport 0 

Publicistika 0 

Náboženské programy 0 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 73 

Dramatické programy 25 

Zábavné programy 0 
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Reklama a servis (programové upútavky) 2 

Hudba a hudobno-slovné programy 0 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 11 

 

Rádio Junior  
Rádio Junior adresované najmladším poslucháčom, vysielalo rozprávkové hry, monologické 
rozprávky, detskú literatúru, programy o hudbe a pesničky pre deti. 
 
Podiely programových typov a reklamy vo vysielaní RTVS – Rádio Junior 

Programové typy Údaje v % 

Spravodajstvo 0 

Šport 0 

Publicistika 15 

Náboženské programy 0 

Literárne a umelecko-dokumentárne programy 25 

Dramatické programy 48 

Zábavné programy 0 

Reklama a servis (programové upútavky) 2 

Hudba a hudobno-slovné programy 10 

SPOLU  100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 12 
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2.2.2 Vysielatelia na základe licencie 
 
Počas roka 2020 bolo v SR v platnosti 39 licencií na rozhlasové analógové terestriálne vysielanie, 
25 licencií na digitálne vysielanie. 

 
V roku 2020 nastali určité programové zmeny vo vysielaní nasledujúcich rozhlasových staníc: 
 

EXPRES  
Vysielateľ vo vysielaní mierne zvýšil podiel politickej publicistiky, čím sa znížil podiel ostatného 
programu. V súvislosti s touto zmenou sa zvýšil podiel programov vo verejnom záujme. 
 

FUN RADIO  
Vysielateľ v programovej službe znížil podiel zábavných programov a spravodajstva, čím sa znížil 
aj podiel programov vo verejnom záujme. Zároveň zvýšil podiel hudobných programov. 
 

MIRJAM RÁDIO  
Vysielateľ zmenil programovú skladbu vysielania, ktorou došlo k zvýšeniu podielu spravodajstva  
a náboženských programov, pričom sa výrazne znížil podiel ostatnej publicistiky.  
 

Rádio Liptov  
Vysielateľ v rámci vysielania zvýšil podiel ostatných a spravodajských programov. Zároveň znížil 
podiel ostatnej publicistiky a  hudobných programov. 
 

Rádio THE END  
Vysielateľ pristúpil k zmene programovej skladby, ktorou došlo k nárastu podielu ostatnej 
publicistiky a hudobných programov, pričom pokles zaznamenali ostatné programové typy. 
Zároveň bolo do vysielania zaradené spravodajstvo, čím sa navýšil podiel programov vo verejnom 
záujme.   
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2.3 Televízne vysielanie 
 
2.3.1 Vysielateľ na základe zákona 
 
Televízne vysielanie verejnoprávneho vysielateľa sa v roku 2020 realizovalo na troch vysielacích 
okruhoch. Z dôvodu pandémie bol štart novej programovej služby RTVS Šport, plánovaný v lete, 
odložený na rok 2021. 
 
RTVS odvysielala v roku 2020 na všetkých troch televíznych okruhoch spolu 23 793,25 hodín 
programu, z toho 8 784 na Jednotke a 7 564,69 na Dvojke. Trojka odvysielala celkovo  
7 444,56 hodín. Podiel programov vo verejnom záujme predstavoval 78,04 % na Jednotke,  
98,16 % na Dvojke a 91,99 % na Trojke. Podiel premiér bol na Jednotke 33,16 %, na Dvojke  
46,86 % a na Trojke 1,12 % (zdroj: RTVS).  
 
Podiel domácej a zahraničnej tvorby v televíznom vysielaní RTVS v roku 2020 

 
 

Jednotka Dvojka Trojka RTVS spolu 

v hod.  v % v hod. v % v hod.  v % v hod. v % 

Domáca  5260,81 60,00 % 5304,48 70,12 % 7063,95 94,89 % 17653,11 74,12 % 

Zahraničná 3523,13 40,00 % 2260,20 29,88 % 380,61 5,11 % 6136,94 25,88 % 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 13 

 
Podiel vlastnej výroby televíznych programov v roku 2020 

 
 

Jednotka Dvojka Trojka RTVS spolu 

v hod.  v % v hod. v % v hod.  v % v hod. v % 

Vlastná výroba 
z roku 2020 

3654,2 44,7 % 3152,5 44,3 % 1616,9 23,6 % 8423,6 38,0 % 

Vlastná výroba 
celkom 

4442,2 54,3 % 5038,4 70,8 % 6674,6 97,3 % 16155,2 72,9 % 

Zdroj: RTVS 
Tabuľka 14 

 
Programovú skladbu všetkých televíznych okruhov na jar výrazne ovplyvnila pandémia 
koronavírusu. Kvôli nej bola dočasne pozastavená výroba niektorých programov a niektoré 
formáty boli úplne zrušené alebo presunuté na neskôr. Naopak, do vysielania boli zaradené úplne 
nové programy reagujúce na krízu, bolo posilnené spravodajstvo, vysielanie bohoslužieb  
či programov pre deti. 
  
RTVS venovala značný vysielací priestor na Jednotke a Dvojke významným celospoločenským 
udalostiam, výročiam a sviatkom. Okrem tradičných cirkevných sviatkov to boli najmä  
75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, 100. výročie narodenia Jána Pavla II.,  
150. výročie narodenia M. R. Štefánika či 100. výročie založenia Slovenského národného divadla. 
 
Vo svojom vysielaní si RTVS pripomenula zosnulých hercov Andreja Mojžiša, Evu Krížikovú,  
Evu Kristínovú, spisovateľa Pavla Vilikovského, textára a spisovateľa Alojza Čobeja, speváčku  
Evu Pilarovú, kameramana Igora Luthera či talianskeho hudobného skladateľa Ennia Morriconeho. 
 
RTVS pripravila priame prenosy z výročných, spoločenských a charitatívnych podujatí  
ako Krištáľové krídlo, OTO, Slovenka roka, CE.ZA.R., Stavba roka, Športovec roka, Slnko v sieti, 
Úsmev ako dar, Noc nádejí či galavečer Superhrdinovia k 25. výročiu vzniku Slovenského 
paralympijského výboru. Aj v roku 2020 RTVS odvysielala sériu štyroch adventných koncertov 
s charitatívnym rozmerom pod názvom Slovensko 2020 Advent.  
 
Televízne vysielanie RTVS pokrývalo tiež voľby do NR SR, a to jednak v období predvolebnej 
kampane formou štruktúrovaných rozhovorov alebo diskusií so zástupcami jednotlivých 
politických strán, ako aj mimoriadnym spravodajstvom a povolebnými štúdiami. 
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Jednotka 
Základom programovej služby Jednotka, charakterizovanej ako rodinný kanál, bola aj v roku 
2020 dramatika doplnená o spravodajstvo, politickú i ostatnú publicistiku, zábavné relácie, 
dokumenty a šport.  
 
Ťažiskovým projektom RTVS bola tretia séria šou Zem spieva, ktorá odštartovala na obrazovkách 
Jednotky 4. januára 2020. Postupne sa v základných kolách predstavilo 63 folklórnych talentov  
zo Slovenska i zahraničia. 7. marca šou stopli opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu  
a na obrazovky sa vrátila naživo s druhým semifinále až 12. decembra.  
 
Nedeľný primetime v prvom polroku patril novému pôvodnému seriálu RTVS s názvom Hniezdo.  
Aj v roku 2020 pokračovali populárne primetimeové relácie Jednotky - súťažno-zábavná šou 
Milujem Slovensko, rodinný kvíz o zdraví a ľudskom tele Záhady tela, interaktívny  
súťažno-zábavný kvíz Čo ja viem, zábavná talkšou Eleny Vacvalovej Zlaté časy či late-night šou 
Petra Marcina Neskoro večer.  
 
Priamo v reakcii na pandémiu vznikli nové programy, napr. 10-minútovka Športuj doma, 
Slovensko, v ktorej známi slovenskí športovci predviedli, ako sa dá cvičiť v domácom prostredí 
alebo relácia Ako sa máte? - Čo sa dnes vraví o duševnom zdraví, v ktorej odborníci z Ligy  
za duševné zdravie radili, ako zvládnuť problémové situácie počas pandémie. Pravidelné 
spravodajstvo o 7.30, 12.00, 16.00 a 19.00 h sa v pracovných dňoch rozšírilo o mimoriadne správy 
o 10.00 a 14.00 h.   
 
Začiatkom leta RTVS priniesla na obrazovky pod názvom U vás doma sériu štyroch koncertov  
zo štyroch sídlisk - v Žiari nad Hronom, Prešove, Rimavskej Sobote a Bratislave. Predstavili sa 
kapely a speváci populárnej, folklórnej aj vážnej hudby, ale aj herci z divadiel. Jedinečný 
projekt Ďakujeme Slovensko, ktorý pripravila RTVS v spolupráci so Slovenským národným 
divadlom, spojil až 120 osobností z kultúrnej, spoločenskej, vedeckej a športovej oblasti.  
Bol odvysielaný po skončení prvej vlny pandémie začiatkom leta. 
 
Na jeseň priniesla Jednotka nové formáty, medzi nimi športovú súťažnú šou Tak určite  
s Marcelom Forgáčom, talkšou Boris a Brambor s Borisom Valábikom a Mariánom Gáboríkom  
či komediálny seriál v hlavných úlohách s Danom Heribanom a Michalom Kubovčíkom pod názvom 
Pumpa. 
 
S novými časťami pokračovala hudobná relácia 3 pódiá s moderátorom Petrom Bičom, ktorá 
ponúka netradičné spojenia nádejných začínajúcich umelcov a hudobných hviezd. Pokračovalo 
tiež vysielanie cestovateľskej šou S úsmevom po Slovensku, v ktorej štvorica Marián Čekovský, 
Juraj „Šoko" Tabaček, Dominika Kavaschová a Jana Kovalčíková pod vedením Borisa Valábika 
objavovala zaujímavé kúty Slovenska. 
 
Jednotka priniesla aj filmové premiéry slovenských filmov. Odvysielala napr. koprodukčný film 
RTVS Ostrým nožom o vražde študenta Daniela Tupého, Nech je svetlo v hlavnej úlohe  
s Milanom Ondríkom, československý thriller Amnestie či trojdielnu minisériu Herec režiséra 
Petra Bebjaka. Na Vianoce Jednotka ponúkla premiéru novej slovenskej rozprávky  
O liečivej vode. Jednotka počas sviatkov uviedla v premiére tiež rozprávku Vianočná hviezda, 
ktorú RTVS pripravila v spolupráci s Českou televíziou. 
 
Jednotka pokračovala vo vysielaní rodinnej zábavnej súťaže 5 proti 5, súťažnej relácie Duel, 
relácie o varení Tajomstvo mojej kuchyne, či magazínov Postav dom, zasaď strom,  
Hurá do záhrady, Slovensko v obrazoch, Svet v obrazoch a Autosalón.  
 
Politická publicistika bola na Jednotke zastúpená najmä tradičnou diskusnou reláciou  
O 5 minút 12. Investigatíve sa venovala relácia Reportéri, občianska publicistika mala priestor 
v programe Občan za dverami. 
 
Ranné víkendové a prázdninové vysielanie patrilo pravidelnému vysielaniu pre deti, ktoré tvorili 
tradičné detské relácie Smajlíkovci, Fidlibum, Daj si čas či Zázračný ateliér. Jednotka priniesla 
aj nové detské seriály RTVS Hlavule a Econauti, premiérovo odvysielala vtipný lekársky seriál BBC 
Operácia Au! a francúzsky seriál Nájdi si ma v Paríži. Detektívka Emka a jej kamaráti pátrači  
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v ďalšom novom detskom seriáli RTVS riešili zaujímavé prípady z prostredia envirokriminality  
a enviroprevencie. S novými príbehmi sa vrátil seriál o etikete Chochmesovci. V desiatich nových 
častiach rodinka Chochmesovcov spolu s mladými divákmi objavovala čaro ďalších pravidiel 
slušného správania pre dnešnú dobu - ako správne telefonovať, komunikovať s ľuďmi  
so zdravotným postihnutím, či ako sa správať v lese alebo v múzeu.  
 
Jednotka 1. marca odvysielala galavečer z osláv storočnice SND pod názvom 100 rokov 
Slovenského národného divadla ...tak sme my..., v ktorom účinkovali umelci Činohry, Opery  
a Baletu SND, vrátane zboru a orchestra. 

Dôležité miesto z hľadiska sledovanosti Jednotky mali priame prenosy významných športových 
podujatí. Išlo najmä o zápasy našej futbalovej reprezentácie v Lige národov  
či v Baráži Euro 2020.  
 

Dvojka 
Vysielanie Dvojky bolo rovnako ako v predchádzajúcich rokoch zamerané na náročného diváka, 
špecifické socioprofesné skupiny, veriacich a národnostné menšiny, ktorým bolo určené 
vysielanie národnostných magazínov. Mapovalo najdôležitejšie udalosti v oblasti kultúry, 
reagovalo však aj na závažné spoločensko-politické problémy. Významný priestor vo vysielaní 
Dvojky patril športu. 
 
V reakcii na zatvorené školy RTVS spustila 18. marca Školský klub, novú interaktívnu reláciu pre 
školákov. Najskôr bol určený školákom 1. stupňa, neskôr sa jeho vysielanie časovo aj obsahovo 
rozšírilo a pribudlo tiež tlmočenie do slovenského posunkového jazyka. Dvojka ho vysielala každý 
pracovný deň od 9.15 do 10.45 h. 
 
Novinkou v programovej skladbe bola relácia Do kríža, v ktorej moderátori Jaroslav Daniška  
a Štefan Chrappa diskutovali s dvomi hosťami s rozdielnymi pohľadmi na závažné spoločenské, 
kultúrne, politické a náboženské témy. 
 
Okrem pravidelnej diskusnej relácie Večera s Havranom vysielala Dvojka tiež talkšou o vede 
Experiment s moderátorom Gregorom Marešom, talkšou Aleny Heribanovej Anjeli strážni  
či talkšou Trochu inak s Adelou. Dvojka priniesla tiež premiérové časti diskusnej relácie o histórii 
SK Dejiny s moderátorom Ľubomírom Bajaníkom. 
 
Úplne novým formátom na Dvojke bola Chvíľka poézie. Autor námetu a režisér Juraj Johanides 
vdýchol tejto legendárnej relácii novú, modernú formu. Zaujímavým projektom bola talentová 
súťaž Virtuózi V4+, ktorá divákom predstavila mladých hudobníkov a spevákov klasickej hudby  
z krajín Vyšehradsej štvorky a Srbska. Predovšetkým pre deti z rómskych komunít bola určená 
nová relácia Tumenca khere - S vami doma, ktorej deväť dielov pripravilo televízne štúdio RTVS 
v Košiciach. Diváci mali možnosť nazrieť aj priamo do domácnosti jednej rómskej rodiny z Košíc.  

Dvojka priniesla viaceré svetové seriálové hity, medzi nimi Narcos, kriminálny seriál z prostredia 
kolumbijských drogových gangov, seriálovú adaptáciu najslávnejšieho Ecovho románu Meno ruže 
či výpravný krimi seriál z obdobia 20. rokov v Nemecku Babylon Berlín. Dvojka v premiére 
uviedla tretiu sériu americkej dystopie Príbeh služobníčky a druhú sériu výpravného historického 
seriálu Katarína Veľká. 
 
Na Dvojke mali premiéru viaceré nové dokumentárne série. Storočnica SND mapovala storočnú 
históriu činohry, opery a baletu našej prvej divadelnej scény. Dokumentárny cyklus Ikony o zlatej 
generácii slovenských architektov predstavil divákom slovenské architektonické diela  
zo 60. a 70. rokov minulého storočia, ktoré svojou kvalitou ďaleko presahujú slovenský,  
či dokonca stredoeurópsky kontext. Nový dokumentárny seriál RTVS Tiene ruín ukázal divákom 
sedem zabudnutých technických pamiatok a priemyselných areálov. 

Nový cyklus dokumentov s názvom Slovenský panteón prezentoval príbehy 10 výrazných osobností 
zo slovenskej histórie, okrem Milana Rastislava Štefánika, víťaza ankety Najväčší Slovák, to boli 
Jánošík, Cyril a Metod, Ľudovít Štúr, Jozef Gabčík, Alexander Dubček, Andrej Hlinka, Gustáv 
Husák, Anton Srholec a Peter Sagan. 
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Pri príležitosti 100. výročia založenia SND Dvojka odvysielala blok archívnych dokumentov  
Noc v Slovenskom národnom divadle, v ktorom uviedla tituly ako Národné, Skôr ako zhasnú 
svetlá, Naša pani Oľga Borodáčová, Jozef Budský, Život je vábny, Divadlo nerobia iba umelci, 
Skúška. V rámci dokumentárnej série Radosť zo života diváci spoznali životné príbehy hereckých 
osobností ako Vladimír Durdík či Marián Zednikovič.  

Dvojka uviedla tiež výpravné dokumentárne série z produkcie BBC - seriály Dynastie zo sveta 
zvierat a Planéty, pohľad do histórie našej slnečnej sústavy s pomocou najnovších vizuálnych 
efektov. Odvysielané boli aj premiérové časti dokumentu Hitlerov posledný vzdor a seriálu 
Posadnutý celebritou, ktorý priniesol šokujúce príbehy zo života slávnych osobností  
ako Madonna, Ronald Reagan, Gianni Versace, Steven Spielberg a ďalších. 

V premiére bol odvysielaný oceňovaný film Špina - celovečerný hraný debut Terezy Nvotovej  
v hlavnej úlohe s Dominikou Morávkovou-Zeleníkovou. V rámci Európskeho kino klubu Dvojka 
uviedla filmy z najnovšej európskej filmovej produkcie.  

Na konci roka v rámci projektu Slovensko 2020 Advent Dvojka priniesla 4 unikátne koncerty na  
4 rozličných miestach Slovenska - Petra Lipu a spevácky zbor The Gospel Family, kapelu No Name 
a opernú speváčku Andreu Vizvári, FATS JAZZ BAND Ladislava Fančoviča a Kamil Mikulčík Band  
či speváčku Máriu Čírovú so sláčikovým kvartetom. 

Na Dvojke pokračovalo vysielanie osvedčených magazínov: Test magazín, Farmárska revue, 
Umenie, ArtSpektrum, Halali, VAT, Ambulancia, Gen.sk, Televíkend, Autosalón, Kinorama, 
Kapura. Pokračovalo tiež vysielanie divácky obľúbenej relácie Família, zábavného programu Noc 
v archíve či animovaného historického kalendára HiStory. 
 
Aktuálne politicko-spoločenské dianie bolo mapované denne v reláciách Správy – Hírek,  
Správy v slovenskom posunkovom jazyku a v Správach a komentároch. Regionálne spravodajstvo 
prinášali Správy RTVS z regiónov. Dvojka vysielala tiež záznamy z rokovaní NR SR. 
 
Národnostné vysielanie zastupovala talkšou v maďarčine Tvárou v tvár či národnostné magazíny. 
Nedeľné ráno patrilo na Dvojke prenosom z omší alebo náboženskej publicistike, napr. magazínu 
Orientácie či duchovnému príhovoru Slovo. Detské vysielanie na Dvojke predstavoval Večerníček 
a po ňom pásmo rozprávok pre deti s názvom Veľké detské predstavenie. Tradične veľký vysielací 
priestor mal na Dvojke šport. Išlo napríklad o prenosy zo športových podujatí ako Tour de France, 
Fortuna liga, Kaufland SuperCup či WTA Tour. 
 

Trojka 
Nový televízny okruh Trojka je prioritne zameraný na divákov nad 60 rokov. Jeho programovým 
základom je bohatý televízny archív RTVS, ktorý za vyše polstoročie nazhromaždil množstvo 
programov všetkých žánrov, od dokumentov, cez dramatické, hudobné a zábavné programy,  
až po publicistiku a vzdelávanie. Ambíciou tvorcov bolo vytvoriť pohodovú, oddychovú stanicu, 
ktorá má prezentovať to najlepšie, čo sa vytvorilo v Československej a neskôr v Slovenskej 
televízii. 
 
Trojka vysielala denne 24 hodín v dvoch rotáciách. Blok od 6.00 h do 12.00 h sa reprízoval od 
24.00 h, zatiaľ čo večerný blok od 18.00 h do 24.00 h si mohli diváci pozrieť v repríze na druhý 
deň od 12.00 h do 18.00 h. Z ekonomických dôvodov pôvodne 24-hodinové vysielanie bolo od  
11. mája 2020 skrátené na 18-hodinové. V súvislosti s koronakrízou Trojka odvysielala cyklus 
Encyklopédia prevencie (spolu to zvládneme), do vysielania sa dostali priame prenosy 
bohoslužieb a ako pomoc maturantom zaradila stanica do vysielania televízne adaptácie 
pôvodných literárnych diel, ktoré sú súčasťou povinného čítania. Na jeseň Trojka priniesla dva 
nové pôvodné programy, a to magazín pre seniorov Klub s Katarínou Brychtovou a Marcelom 
Hanáčkom a Nočnú pyramídu, divákom známu z rozhlasového vysielania RTVS. V decembri 
pribudol aj formát Divadlo vo vašej obývačke. Každý deň Trojka paralelne vysielala hlavné 
večerné televízne spravodajstvo a skrátené športové spravodajstvo. 
 
Národnostné vysielanie 
Rozsah televízneho vysielania RTVS pre národnostné menšiny predstavoval v roku 2020 spolu 
186,33 h, čo predstavuje pokles oproti roku 2019 (249,78 h). Z uvedeného časového rozsahu 
najviac patrilo vysielaniu pre maďarskú menšinu (57,33 h), ktoré však oproti predchádzajúcemu 
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roku zaznamenalo najvýraznejší pokles. Rozsah vysielania pre rómsku, ukrajinskú a rusínsku 
menšinu zostal približne rovnaký ako v predchádzajúcom roku. RTVS v roku 2020 vôbec 
nevysielala pre chorvátsku a moravskú menšinu. 
 
 
Počet hodín odvysielaných pre národnostné menšiny v televíznom vysielaní RTVS v roku 
2020 

 
 

Jednotka Dvojka Trojka RTVS spolu 

hod. % hod. % hod. % hod. % 

slovenská 0,00 0,00 18,67 0,26   5,17 0,08 23,84 0,11 

srbská 0,00 0,00 1,72 0,02 0,00 0,00 1,72 0,01 

ruská 0,00 0,00 4,04 0,06 0,00 0,00 4,04 0,02 

židovská 0,00 0,00 11,68 0,16 3,45 0,05 15,14 0,07 

moravská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

bulharská 0,00 0,00 2,16 0,03 0,00 0,00 2,16 0,01 

ostatné 0,00 0,00 1,78 0,02 0,00 0,00 1,78 0,01 

maďarská 0,00 0,00 57,33 0,81 0,00 0,00 57,33 0,26 

rómska 0,00 0,00 40,83 0,57 0,00 0,00 40,83 0,18 

rusínska 0,00 0,00 17,62 0,25 0,17 0,00 17,78 0,08 

ukrajinská     1,56 0,02 8,02 0,11 0,43 0,01 10,00 0,05 

česká 0,00 0,00 3,06 0,04 0,00 0,00 3,06 0,01 

nemecká 0,00 0,00 4,97 0,07 1,51 0,02 6,47 0,03 

poľská 0,00 0,00 2,19 0,03 0,00 0,00 2,19 0,01 

chorvátska       0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 1,56 0,02 174,05 2,44 10,73 0,16 186,33 0,84 
Zdroj: RTVS  
Tabuľka 15 
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2.3.2 Vysielatelia na základe licencie 
 
Počas roka 2020 bolo v platnosti 31 licencií na televízne analógové terestriálne vysielanie  
a 184 licencií na digitálne televízne vysielanie. 31 vysielateľov malo licenciu iba na vysielanie 
doplnkového vysielania.  
 
Oproti minulému roku nastali určité zmeny vo vysielaní nasledujúcich televíznych staníc: 
 
TV MARKÍZA  
Zmeny vykonané v programovej skladbe televízie v roku 2020 sa premietli aj do zmien podielov 
programových typov. V rámci vysielania programov došlo k najvýraznejšej zmene v programovom 
type zábavné programy, kde došlo k poklesu podielu tohto typu (o 14 %). Naproti tomu, 
k zvýšeniu (o 13,8 %) došlo v programovom type dramatické programy. K menej výrazným 
zmenám došlo aj v rámci programového typu ostaná publicistika (nárast o 0,5 %) a v rámci 
programového typu politická publicistika (pokles o 0,3 %). 
Napriek uvedeným zmenám aj v roku 2020 dominovali dramatické programy, za nimi s väčším 
odstupom nasledovala ostatná publicistika, spravodajstvo a zábavné programy. 
 
V segmente dramatických programov bola do jesennej programovej štruktúry nasadená už 
dvanásta séria reality šou Farma s podtitulom Mesto vs Dedina. V tejto sérii proti sebe stáli 
predstavitelia mesta proti zástupcom dediny. Do jesennej programovej štruktúry bola tiež 
nasadená tretia séria seriálu Sestričky a tie tretia séria reality šou o chudnutí Extrémne 
premeny. Novou reality šou bola Svadba na prvý pohľad.  
 
V segmente zábavných programov aj v roku 2020 dominoval svojou treťou sériou úspešný rodinný 
seriál Oteckovia a na obrazovke vysielateľa si udržal miesto aj komediálny seriál Horná Dolná. 
V roku 2020 bola vysielaná už jedenásta séria tohto obľúbeného seriálu z prostredia slovenskej 
dediny. Ôsmou sériou pokračoval komediálny seriál Susedia. V jesennej programovej štruktúre 
mal svoju premiéru moderný vzťahový seriál s komediálnymi prvkami z prostredia fiktívneho 
slovenského gymnázia Pán profesor, ktorý je slovenskou verziou úspešného nemeckého seriálu 
s pôvodným názvom Der Lehrer. Zo zábavno–súťažných titulov sa na obrazovky vrátila 
vedomostná šou Dobre vedieť, pokračovala zábavná talkshow Adely Vinczeovej a Dana Dangla 2 
na 1 a vysielaná bola ďalšia séria speváckej zábavnej šou SuperStar.  
 
V rámci segmentu spravodajstva naďalej dominoval hlavný spravodajský program vysielateľa 
Televízne noviny. Rovnako ako po minulé roky spravodajský blok dopĺňali Športové noviny 
a Počasie. V časovom slote o 17.00 h (v pracovných dňoch) nechýbali Prvé Televízne noviny 
a v relácii Teleráno Ranné Televízne noviny. 
 
V rámci publicistiky si aj v roku 2020 na obrazovke našiel svoje miesto ranný magazín Teleráno, 
publicistický formát Reflex a známa relácia z prostredia šoubiznisu Smotánka. 
Politickú publicistiku zastupovala relácia Na telo.  
 
DOMA 
DOMA je monotypová programová služba profilujúca sa ako televízia pre mladých aktívnych ľudí 
so špeciálnym zameraním na ženského diváka. V roku 2020 neboli v programovej skladbe 
televízie vykonané žiadne zmeny týkajúce sa podielov programových typov. V programovej 
skladbe mali naďalej výrazne najväčšie zastúpenie dramatické programy. Vysielané boli aj 
zábavné programy a publicistika. 
Vysielateľ zaradil do vysielania tretiu sériu tureckého seriálu Sila ženy, tureckú telenovelu  
My little girl, turecký seriál Cennet, či druhú sériu amerického seriálu Dobrý doktor.  
Z filmových titulov to boli napr. Dievča vo vlaku, Tajomstvo jej očí, Magic Mike 2,  
Na svätého Valentína. 
 
DAJTO 
Zmeny vykonané v programovej skladbe televízie v roku 2020 sa premietli aj do zmien podielov 
programových typov. V rámci vysielania programov došlo k nárastu v položke ostatná publicistika 
(o 4 %). K poklesu došlo v položkách dramatické programy (o 2 %), šport (o 1 %), spravodajstvo  
(o 0,5 %) a zábavné programy (o 0,5 %). 
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DAJTO je monotypová programová služba profilujúca sa ako filmová a „comedy“ stanica. 
V programovej skladbe boli najviac zastúpené dramatické programy. Vysielané boli aj zábavné 
programy, ostatná publicistika a spravodajstvo. 
Zo seriálových titulov vysielateľ odvysielal dvanástu sériu seriálu Teória veľkého tresku, 
komediálne seriály Priatelia, Dva a pol chlapa, tretiu a štvrtú sériu akčného seriálu Mŕtvy bod, 
deviatu sériu NCIS: Los Angeles.  
Z filmových titulov to boli  G.I. Joe 2, Terminátor (Genysis), Rallye smrti,  
Návrat temného rytiera. 
 
JOJ  
Charakter tejto plnoformátovej programovej služby sa z hľadiska zastúpenia programov v roku 
2020 menil len minimálne. Väčšinový podiel i naďalej tvorili dramatické programy, ostatok 
vysielania tvorili spravodajské a zábavné programy či ostatná a politická publicistika.   
 
Výraznú časť dramatických programov tvorila v danom roku slovenská produkcia. Po celý rok 
zostali z domácej tvorby vo vysielaní už známe príbehy z prostredia slovenských súdnych siení 
s názvom Súdna sieň. Ako nové tituly predstavila televízia seriál Nový život o životnej zmene 
v živote troch priateľov a rodinný emotívny seriál Jenny zo života mladých ľudí s ťažkou 
onkologickou diagnózou. 
Z obdobia minulých rokov pokračovali vo vysielaní seriály Pod povrchom, z prostredia súdneho 
lekárstva Dr. Dokonalý, a tiež kriminalistický titul Prvé oddelenie. 
Z komediálnych seriálov sa vysielali tiež už známe tituly Naši, Profesionáli, Kutyil s.r.o., 
Dovidenia, stará mama, Prázdniny, Hoď svišťom, Delukse a Hotel. Novým titulom v tejto 
kategórii bol seriál Uhorčík. 
 
Vo vysielaní zotrvali i formáty inšpirované skutočnými osudmi, a to Záchranári,  
Skutočné príbehy, Ochrancovia, Aféry, ako aj seriál z policajného prostredia s názvom Policajti 
v akcii.  
 
Zahraničnú dramatickú produkciu ďalej už tradične tvorili celovečerné filmy a akvizičné seriály. 
K divácky už známym patrili kriminálne a akčné seriály, ako napr. Kosti, Myšlienky vraha,  
Knight Rider, C.S.I.: Kriminálka Miamy, 9-1-1, Najhľadanejší, Kuriér, Vražedné čísla. 
Z lekárskeho prostredia sa vysielal seriál Doktori a z kategórie dobrodružných a mysterióznych 
Lovci pokladov. 
Televízia odvysielala aj nové pokračovanie kultového seriálu z deväťdesiatych rokov  
Beverly Hills 90210.  
 
Z českej dramatickej produkcie vysielala televízia len komediálne seriály, a to už z minulosti 
známy Most a ako nové dostali priestor tituly Slnečná a Čierne vdovy.  
 
Animovaným dramatickým programom vyhradil vysielateľ priestor tradične najmä v ranných  
a dopoludňajších hodinách cez víkend. Boli to najmä Káčerovo, SpongeBob, Labková patrola a i. 
 
V kategórii zábavy uviedla televízia ako slovenské novinky reláciu o pouličnom občerstvení 
Gurmáni ulice, zábavný kvíz Plus mínus, česko-slovenskú spevácku súťaž Zlatá maska a na krátko 
i tematicky aktuálnu reláciu s názvom Zostali sme doma, ktorá mala divákom v období 
koronakrízy vyplniť čas, ponúknuť rady, ako situáciu zvládnuť a nazrieť do izolácie nielen 
známych osobností, ale i ľudí, ktorí zverejnia svoje videá.    
Zvyšok zábavy zastupovali už v minulosti vysielané formáty ako súťažno-zábavné šou IQ taxi, 
S pravdou von a Rozum v hrsti, hudobno-zábavné šou Všetko čo má Ander rád, Všetko čo mám 
rád, program Heslo, v ktorom pri hádaní hesla súperia dvojice známych osobností, ďalej relácia 
o výcviku domácich miláčikov Miláčkovo a komediálna talkshow Čau Lujza! o rodinnom živote 
celebrít. Okrem toho to boli Inkognito, kuchárska šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, 
humoristická relácia Sedem, Nikto nie je dokonalý, Mama, ožeň ma!, Bučkovci – Slnko, seno, 
dedina, a tiež relácia o plnení snov obyčajných ľudí V siedmom nebi. Z kategórie tzv. reality šou 
sa vysielali relácie Najlepšie slovenské torty a VIP Nákupné maniačky. Vysielateľ zaradil do svojej 
ponuky opäť dlhodobo etablovanú licencovanú talentovú súťaž Česko Slovensko má talent. 
 
Zo zahraničných zábavných formátov sa objavili Fórky, vtipy a z kategórie reality šou napríklad 
Extrémni žgrloši a český titul Prestreté.  
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Zastúpenie spravodajských programov zostalo oproti minulému roku nezmenené. Tvorili ho 
hlavná spravodajská relácia Noviny, Ranné noviny, Noviny o 12:00, Noviny o 17:00, Šport  
a Najlepšie počasie. 
 
Vo vysielaní zostali i dlhodobo vysielané publicistické relácie Krimi, Topstar s informáciami  
zo sveta šoubiznisu, ako i Nová záhrada, Nové bývanie, Nové bývanie Dizajn a Na chalupe. 
Túto kategóriu doplnila aj nová relácia Noviny špeciál, ktorá prinášala predovšetkým informácie 
súvisiace s ochorením Covid 19.    
Politickú publicistiku zastupovala relácia Na hrane, ktorá sa v upravenej forme venovala 
i predvolebnej kampani pred voľbami do NRSR.      
 
JOJ PLUS  
JOJ PLUS je monotypovou programovou službou so zameraním na vysielanie dramatických 
programov. Okrem nich tvorili vysielanie aj zábava a publicistika.  
 
V roku 2020 tvorili výraznú mieru programov tituly už známe z dávnejšieho, ale aj v danom roku 
aktuálneho vysielania televízie JOJ, prípadne išlo o rovnaké tituly s televíziou WAU. 
 
Dramatické programy predstavovali celovečerné filmy a seriály. Zo zahraničnej tvorby išlo 
napríklad už o dlhodobo vysielané kriminálne a akčné tituly, ako napr.  
C.S.I.:Kriminálka New York/Las Vegas/Miami, Kosti.  
Okrem kriminálnych a akčných programov to bol i dobrodružný seriál Vikingovia, ale aj hororový  
titul Walking Dead. Stabilné miesto mal vo vysielaní aj animovaný seriál Simpsonovci. Novým 
titulom bol dramatický seriál z oblasti partnerského života Teória spokojnosti. 
 
Zo slovenskej produkcie sa na obrazovke televízie objavili staršie tituly: Prvé oddelenie,  
Pod povrchom, Dr. Dokonalý, Dedičstvo, Divoké kone, Hoď svišťom, Panelák a Súdna sieň, 
Extrémne prípady, ako i tituly inšpirované skutočnými príbehmi Skutočné príbehy, Policajti 
v akcii a Rodinné záležitosti.   
Z kategórie komédie vysielala televízia seriály Bola raz jedna škola, Profesionáli, Naši, Dvojičky,   
Kutyil s.r.o. a Dovidenia, stará mama! Romantiku zastupovali Pravá tvár a Nevinní. 
 
Zábavu z domácej produkcie predstavovali nové tituly známe aj z vysielania JOJ,  
ako Rozum v hrsti, Plus mínus a Gurmáni ulice, ale najmä už známe IQ taxi, Uhádni môj vek, 
Inkognito, Miláčkovo, Kinosála, či Moja mama varí lepšie ako tvoja, Všetko čo mám rád,  
Všetko čo má Ander rád a Nákupné maniačky.  
 
Z domácej produkcie a koprodukcie sa na obrazovke objavili formáty reality šou - Moja prvá 
dovolenka a barberská šou z prostredia českých a slovenských holičov Laky Royal.  
 
Televízia tiež vysielala pre ňu typické formáty zahraničnej produkcie, ako napr.  
Letecké katastrofy, Najlepšie svetové videá, Najlepší na svete, Oktagon magazín, Hľadá sa dom 
pre milionárov, Najkrajšie bývanie, Fórky, vtipy, Neuveriteľné! Záhady Crissa Angela, Tajné 
životy boháčov, Áno, šéfe USA, Poklady z blšáku, Zlato v garáži a iné.   
 
Publicistiku reprezentovali programy Na chalupe, Nové bývanie a jeho variant  
Nové bývanie – Dizajn, Nová záhrada a Postavíme, opravíme, zveľadíme.  
 
WAU  
Televízia WAU je monotypovou programovou službou so zameraním na dramatické programy 
a cielením na ženské publikum. Charakter televízie zostal rovnaký aj v roku 2020. Okrem 
dramatických programov tvorili zvyšok vysielania najmä zábava a len v menšej miere ostatná 
publicistika.  
Výraznú mieru všetkých programových typov tvorili programy známe z dlhodobého, ale  
aj novšieho vysielania televízií JOJ a JOJ PLUS.  
 
V dramatických a zábavných programových typoch bola zastúpená slovenská i zahraničná 
produkcia. 
Slovenskú dramatickú tvorbu zastupovali už známe tituly ako napr. Súdna sieň, Ochrancovia, 
Rodinné záležitosti, Policajti v akcii, Ako som prežil, Záchranári, Profesionáli, Policajti v akcii, 
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Aféry, Keby bolo keby, Prvé oddelenie, Dr. Dokonalý, Dr. Ludsky, Pod povrchom, Dedičstvo, Vlci, 
Dr. Ema, ako i humornejšie formáty Svet podľa Evelyn, Dvojičky, Dovidenia, stará mama!,  
Kutyil s.r.o. a Hoď svišťom. 
 
Zahraničnú produkciu predstavovali prevažne seriály, pričom išlo o už dlhodobo známe,  
ale i novšie tituly. Tematicky výrazne prevažovali kriminálne a akčné programy, ako napr.  
Vraždy v Brokenwoode, Kosti, C.S.I.:Kriminálka Miami/New York/Las Vegas, Hawaii 5.0, 
Kravaťáci, Spravodlivosť v krvi, Myšlienky vraha, MacGyver, Ochrana svedkov,  
Slnečno, sem-tam vraždy, Vraždiace páry, Vraždy, ktoré šokovali, Vražedné Miamy,  
Vražedné čísla, Bez druhej šance, 9-1-1, Taken – posadnutý pomstou, Columbo, Agent,  
Očitý svedok, Vraždy cez sviatky, FBI, Povolenie zabíjať. Akčné formáty dopĺňali i tituly Klamári 
z oblasti psychológie, Kráľovná juhu z prostredia podsvetia, V ohni zo života hasičov či fantazijný 
titul Mutanti.            
Príbehy z lekárskeho prostredia prinášali na obrazovku seriály Dr. House, Doktori,  
Skutočný génius a  Dr. Harrow. Miesto vo vysielaní dostali i mysteriózne žánre ako Akty X, 
Staroveké proroctvo, Nezvestní a Paranormálne záhady. Z dobrodružných sa vysielali seriály 
Lovci pokladov a Vikingovia. Kategória scifi patrila programom Knight Rider a Život po ľuďoch. 
Televízia odvysielala tiež pokračovanie seriálu Beverly Hills 90210 a dramatický seriál z oblasti 
partnerského života Teória spokojnosti. 
Kategóriu komédií zastupovali tituly Ako malé deti, Slobodní so záväzkami a tiež český seriál 
Čierne vdovy. 
 
Zo slovenských zábavných formátov vysielala televízia napr. Inkognito, Nikto nie je dokonalý, 
Moja mama varí lepšie ako tvoja, Heslo, Nákupné maniačky, Uhádni môj vek, Česko Slovensko 
má talent, Rozum v hrsti,  Miláčkovo, Najlepšie slovenské torty a Všetko čo mám rád.  
 
Na obrazovke sa už tradične objavili i typické zahraničné reality šou, ako napr.  
Plastický chirurg z Beverly Hills, Hľadá sa dom pre milionárov, Extrémne metódy rodičovstva, 
Najkrajšie bývanie, Spackané plastické operácie, X Factor - Veľká Británia,  
Veľké upratovanie:New York, Správna diagnóza, Tradičné recepty z celého sveta,  
Keď je pečenie umenie, Kto porazí šéfkuchára, Premeny s Khloé Kardashian, Áno, šéfe USA, 
Extrémni žgrloši, Tajomné životy boháčov, Najkrajšie bývanie, Hotelová inšpekcia,  
Presne takto o rok, V divočine s Bearom Gryllsom a iné.     
 
Z publicistických formátov sa vysielali programy Nové bývanie a Na chalupe. 
 
Jojko  
Charakter tejto monotypovej televízie s výlučným vysielaním detských programov sa v roku 2020 
nezmenil.  
 
ŤUKI  
Charakter monotypovej televízie s výlučným vysielaním detských programov sa v roku 2020 
nezmenil.   
 
Antech Channel  
Na prelome rokov vysielateľ zmenil programovú skladbu tak, že mierne zvýšil podiel 
spravodajstva a ostatnej publicistiky, znížil podiel dokumentárnych programov, pričom  
do vysielania zaradil aj náboženské programy.  
 
INFO KANÁL Pliešovce (IKP)  
Vysielateľ zrušil vysielanie spravodajskej relácie a nahradil ho vysielaním videotextu  
(24 hodín denne). 
 
Mestská TV Svit/Corona Virus Info TV  
Vysielateľ zmenil názov programovej služby z Mestská TV Svit na Corona Virus Info TV. Zároveň 
zrušil vysielanie spravodajstva a začal vysielať len doplnkové vysielanie.   
 
 
Mestská TV Poprad/HaHa TV  



 

 

26 

 

Vysielateľ zmenil názov programovej služby z Mestská TV Poprad na HaHa TV. Zároveň zrušil 
vysielanie spravodajstva a začal vysielať len doplnkové vysielanie.   
 
RTV Prievidza  
Vysielateľ zmenil svoju programovú  štruktúru, keď  znížil podiel spravodajstva a navýšil podiel 
ostatnej publicistiky. 
 
Televízia mesta Dolný Kubín – TV DK  
Vysielateľ zmenil svoju programovú  štruktúru, keď zvýšil podiel publicistiky a znížil spravodajské 
typy programov. Uvedenou zmenou došlo aj k zmene podielu programov na úkor doplnkového 
vysielania.  
 
Televízia Močenok  
Vysielateľ zmenil programovú štruktúru, keď zvýšil podiel vysielania spravodajských  
a náboženských programov, ako aj športu a znížil podiel ostatnej publicistiky a dokumentárnych 
programov. Taktiež pribudli dramatické a zábavné programy. Uvedenými zmenami sa zvýšil podiel 
vysielania programov a znížil podiel doplnkového vysielania. 
 
TV8  
Vysielateľ upravil svoju programovú skladbu tak, že prestal úplne vysielať dramatické programy. 
Okrem doplnkového vysielania vysielal už iba hudobný program Zaspievaj si ľudovku. 
 
TV LUX  

V septembri vysielateľ upravil programovú skladbu, na základe ktorej došlo k miernemu nárastu 
podielu ostatnej publicistiky, dramatických, hudobných a detských programov, pričom mierny 
pokles zaznamenali dokumentárne, vzdelávacie a náboženské programy. Vysielateľ vyradil  
zo svojej skladby zábavné programy.   
      
TV M (TV MEDIA)/RiK  
V roku 2020 vznikla nová televízia TV M (TV MEDIA) s výlučným vysielaním videotextu, pričom 
v priebehu roka zmenila názov na RiK, ako aj zameranie svojich programov výlučne na detské 
programy.       
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2.3.3 Vysielanie teletextu 
Teletext je podľa DZ doplnkovou obsahovou službou, ktorá priamo súvisí s televíznou 
programovou službou a primerane sa naň vzťahujú ustanovenia ZVR. V roku 2020 vlastnilo 
licenciu na vysielanie teletextu 16 oprávnených vysielateľov, ktorí ho vysielali na 19 televíznych 
programových službách. Verejnoprávny vysielateľ RTVS vysielal teletext na troch programových 
službách. V roku 2020 nedošlo vo vysielaní teletextu po obsahovej ani technickej stránke 
k výraznejším zmenám. 
 

2.3.4 Vysielanie HbbTV 
 
HbbTV je doplnková obsahová služba, ktorá spočíva v kombinácii televízneho vysielania 
a širokopásmového internetu, ktorú je možné využívať na televíznych prijímačoch vyrobených 
v posledných rokoch. Je priamo spojená s televíznou programovou službou a divák si ju môže 
zapnúť stlačením tlačidla na ovládači od televízneho prijímača. Divák bude na pozadí aj naďalej 
schopný sledovať vysielanie televíznej programovej služby, zároveň však na popredí bude 
v prostredí HbbTV. V rámci HbbTV je možné poskytovať nové EPG aj s obrazovými prílohami, 
super teletext, archív vysielania, tematické informácie (napr. v prípade olympiády alebo iných 
súťažných podujatí), živú panorámu a pod., ale tiež vykonávať rôzne prieskumy či hlasovania 
divákov. Záleží teda vždy iba na konkrétnom divákovi, ktorú časť HbbTV sa rozhodne využívať 
a kedy. 
 
Doložka doplnkovej obsahovej služby HbbTV sa stáva bežnou súčaťou digitálnych licencií.  
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2.4 Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a vysielanie 
prostredníctvom internetu 
 
2.4.1 Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie 
 
Definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ustanovuje ZVR v § 3 písm. b), cit.: 
„audiovizuálna mediálna služba na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená 
na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom 
elektronických komunikácií 3aa) na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov 
zostaveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej hlavným 
účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu 
službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových záznamov,“ 
 
Z definície AVMS podľa § 3 písm. b) ZVR vyplývajú kritériá, ktoré musia byť kumulatívne 
naplnené na to, aby daná služba spadala pod rozsah regulácie podľa ZVR.  
 
Poskytovateľ AVMS si musí podľa § 63a ZVR splniť voči RVR oznamovaciu povinnosť,  
a to najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS. Informácie, ktoré je povinný poskytnúť RVR,  
sú uvedené v § 63a ods. 1 písm. a) – i) ZVR, pričom tieto informácie je potrebné oznámiť 
písomne alebo v elektronickej forme. Poskytovateľ AVMS je zároveň povinný oznámiť RVR všetky 
zmeny údajov podľa odseku 1 do 30 dní od vzniku týchto zmien. 
 
V roku 2020 RVR prijala 6 oznámení o poskytovaní služieb, ktoré splnili definíciu AVMS  
podľa § 3 písm. b) ZVR. Celkovo RVR k 31. 12. 2020 evidovala 93 AVMS. 
 
Zoznam AVMS spadajúcich pod rozsah regulácie podľa ZVR k 31. 12. 2020 

Poskytovateľ AVMS  Webové sídlo/sekcia 

Slovenská televízia www.stv.sk/ videoarchív 

C.E.N. s.r.o. www.ta3.com/ archív 

Orange Slovensko a.s. Fiber TV/ Videopožičovňa 

Orange Slovensko a.s. Internet v mobile/ Filmotéka+ 

Slovak Telekom a.s. Magio/ Domáca videopožičovňa 

MAC TV s.r.o. www.huste.sk 

MAC TV s.r.o. www.joj.sk/ Archív, video 

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. www.bardejovskatv.sk/ videoarchiv 

TV PEZINOK, s.r.o. www.tvpezinok.sk/ VIDEOARCHÍV 

Hlohovská televízia, s.r.o. www.hcregion.sk/ vysielanie HcTV  

frogfoot, s. r. o. www.rexik.sk / videorozprávky 

CE MEDIA s.r.o. www.cetv.sk/ Spravodajstvo, Aktuality a TV Archív 

TV Karpaty, s.r.o. 
www.tvkarpaty.sk/ Video správy, Archív relácie, 
Najnovšie správy a Rýchle správy 

BIC Spišská Nová Ves s.r.o. www.snv.sk/Archív, Najlepšie a Najsledovanejšie 

Kabel Plus, s.r.o. 
www.metoo.sk/VIDEOPOŽIČOVŇA, MeToo TV, 
Videohoroskopy, Videorecenzie 

Novocentrum Nové Zámky, a.s. www.nztv.eu/ Archív 

TV ORAVIA s.r.o. 
www.tvoravia.sk/ Správy, Relácie, Šport, Kultúra, 
Región info, Firmy    

Ing. Ján Genserek – DONA MULTIMEDIA www.donatv.sk 

Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. www.mtr.sk/ Videoarchív 

City TV, s.r.o. www.tvba.sk 

TV MISTRAL, s.r.o. 
www.tvmistral.sk/ Tento týždeň, Archív, 
Najsledovanejšie 

Perfects a.s., Dunajská Streda www.dstv.sk/ Hlavná stránka, Správy, Magazín 

Spolok ANIMA Társaság, Bratislava www.televizio.sk 

Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. www.dtv.eu.sk/ Archív 
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TV Levoča, s.r.o. www.tvlevoca.sk/ Archív relácií 

Mestský dom kultúry, príspevková 
organizácia, Vranov nad Topľou 

www.tvvranov.sk 

Mestská televízia Trnava, s.r.o. www.mtt.sk/ Relácie, Spravodajstvo 

SLOVAKIA okolo sveta s.r.o., Trenčín www.televiziatrencin.sk 

PO-MA spol. s r.o. www.viotv.sk 

Petit Press, a.s. www.video.sme.sk  

TV LUX, s.r.o., Bratislava www.tvlux.sk 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. www.markiza.sk/ videozóna, tvnoviny.sk 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. www.voyo.sk 

Axel trade, s.r.o. www.horsetv.sk/ Aktuality, Archív 

Orange Slovensko, a.s. www.ofilme.sk/ Filmotéka 

Obec Nesvady www.nesvady.sk/ VIDEO archív  

EURONET SK s.r.o., Prievidza www.lekari.sk/ Úvod, Videá Lekari.sk  

Zoznam, s.r.o., Bratislava www.telkac.zoznam.sk/v-haji (V háji) 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, 
a.s. 

www.tipos.sk/ Archív žrebovaní 

Ing. Michal Chabada, Vrútky tv.mojandroid.sk 

Súkromná umelecká škola filmová Košice 
www.filmovaskola.sk/ SSUŠ Filmová, Novinky, Video 
galéria, FOTELKA 

Slov Media Group s. r. o. www.severka.tv/ Archív 

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. www.respublica.sk/ Partizánske (MTP) - archív 

Filmpark production s.r.o., Bratislava www.kinocola.com 

Trenčiansky terajšok s.r.o. www.tv.trencianskyterajsok.sk 

Západoslovenská televízia s.r.o. www.zapadoslovenska.sk 

MAFRA SLOVAKIA a.s. tv.hnonline.sk 

UPC BROADBAND Slovakia s.r.o. MyPrime www.horizon.tv/sk_sk/ 

SLOV MEDIA GROUP, s.r.o. TV VEGA www.respublica.sk 

TV Piešťany production, s.r.o. www.piestanytv.sk 

Anima Production spol. s r.o. www.halali.sk 

CREATV spol. s r.o. www.kosicednes.sk/tv 

Elements Channel, s.r.o. www.213.sk 

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. tv.webnoviny.sk 

TV SENEC s.r.o. www.senec.tv 

FLOK, s.r.o. www.appday.tv 

News and Media Holding a.s. plustv.sk (do 3.1.2019 www.vju.sk) 

TERAZ MEDIA a.s. www.tablet.tv, tv.teraz.sk       

Poľnoprojekt Nitra, s.r.o. www.polnoinfo.sk/polnovizia 

STAR Production, s.r.o. zenskyweb.sk/ Videá 

P E R E X, a.s. tv.pravda.sk 

Slovenský chov, s.r.o. www.agrobiznis.sk/ Videozóna 

News and Media Holding a.s. www.pluska.sk/ Video 

TOWERCOM, a.s. https://sleduj.otta.sk 

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. http://tv.sita.sk/videoservis/ 

Parlamentné listy SK, s.r.o. https://www.parlamentnelisty.sk/ Galéria, Video 

News and Media Holding a.s. https://www.eva.sk/ VIDEOzóna 

News and Media Holding a.s. https://www.casprezeny.sk/ Videosekcia 

Global 24, s.r.o. https://tv.dnes24.sk 

FPD Media, a.s. https://www.cas.sk/ VIDEOSPRÁVY 

FPD Media, a.s. https://tivi.cas.sk/ 

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. https://www.aktuality.sk/ Video 

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. diva.aktuality.sk/ Video Diva 
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Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. najmama.aktuality.sk/ TV Najmama 

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. noizz.sk/ Video 

Levická televízna spoločnosť, s.r.o. https://www.levickatelevizia.sk 

TVR a RE, s.r.o. http://www.tvr.sk / ARCHÍV, RELÁCIE 

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. 
http://www.tvdk.sk / archív správ, Archív rokovaní 
MsZ, http://www.respublica.sk / ARCHÍV 

RevoMind.com s.r.o. onlinetelka.sk 

Zoznam, s.r.o. https://tv.zoznam.sk 

Juraj Trstenský – Travel Channel 
Slovakia 

http://travelchannel.sk  TV RELÁCIE 

KREOS, s.r.o. http://www.vychodoslovenska.tv 

Centrum pre pomoc v núdzi, Bratislava www.televiziaok.sk 

Stredoslovenská televízia, s.r.o. www.stredoslovenska.tv 

seven media s.r.o. www.tv7.sk 

Filmzie, a.s. https://filmzie.com/ 

Quartex group, spol. s r.o. http://csrtv.sk/ Aktuálne vysielame + archív 

See & Go, s.r.o. http://seeandgo.sk/archiv.html 

Televízia Turiec, s.r.o. www.tvturiec.sk 

VAFEC s.r.o. https://vafec.sk/ Archív 

MAC TV, s.r.o. https://www.noviny.sk/ 

Raj Production, s.r.o., Žilina https://www.tvraj.sk  Archív, Relácie 

Engo, s.r.o. www.zvukduse.eu 
Tabuľka 16 
 
 

 
  



 

 

31 

 

2.4.2 Vysielanie prostredníctvom internetu 
 
Ustanovenie § 2b ZVR definuje povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu nasledovne, cit.: 
„Povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona sa vzťahujú  
na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne 
prostredníctvom internetu.“ 
 
Z citovaného je zrejmé, že zákon sa vzťahuje iba na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý 
vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu. 
 
Súčasne, aby mohla byť služba klasifikovaná ako vysielanie prostredníctvom internetu, musí 
naplniť definíciu vysielania programovej služby v zmysle § 3 písm. a) ZVR, podľa ktorej 
„vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu, 3)“ 
Citované je ustanovenie § 3 DZ. § 3 ods. 1 DZ ustanovuje definíciu programovej služby, cit.: 
„Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým 
usporiadaním programov a ďalších zložiek tejto služby, ktoré vytvárajú uzavretý, simultánne 
prijímateľný celok, a ktorá je poskytovaná vysielateľom na účel informovať, zabávať alebo 
vzdelávať širokú verejnosť.“ 
 
Z definície programovej služby vyplývajú kritériá, ktoré musia byť kumulatívne naplnené na to, 
aby daná služba spadala pod rozsah regulácie ZVR. 
 
Vysielateľ prostredníctvom internetu si musí podľa § 63a ZVR splniť voči RVR oznamovaciu 
povinnosť, a to najneskôr v deň začatia vysielania prostredníctvom internetu. Informácie, ktoré 
je povinný poskytnúť RVR, sú uvedené v § 63a ods. 1 písm. a) – i) ZVR, pričom tieto informácie  
je potrebné oznámiť písomne alebo v elektronickej forme. Vysielateľ prostredníctvom internetu 
je zároveň povinný oznámiť RVR všetky zmeny údajov podľa odseku 1 do 30 dní od vzniku týchto 
zmien. 
 
V roku 2020 RVR prijala oznámenie o poskytovaní dvoch služieb, ktoré naplnili definíciu 
vysielania televíznej programovej služby podľa § 3 písm. a) ZVR. Celkovo RVR k 31. 12. 2020 
evidovala desať programových služieb vysielaných prostredníctvom internetu. 
 
Zoznam IV spadajúcich pod rozsah regulácie podľa ZVR k 31. 12. 2020 

Vysielateľ prostredníctvom 
internetu 

Názov služby Webové sídlo 

TIPOS, národná lotériová 
spoločnosť, a.s. 

TIPOS TV www.tipostv.sk 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 6 
https://www.magiogo.sk, 
aplikácia DIGI GO 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 7 
https://www.magiogo.sk, 
aplikácia DIGI GO 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 8 
https://www.magiogo.sk, 
aplikácia DIGI GO 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 9 
https://www.magiogo.sk, 
aplikácia DIGI GO 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 10 
https://www.magiogo.sk, 
aplikácia DIGI GO 

MADWIRE, s.r.o. SPLASH TV splashtv.sk 

bannerTV s.r.o. TV banner www.bannertv.sk 

See & Go, s.r.o. DOK TV (See & Go) http://www.seeandgo.sk/ 

Ticketportal SK, s.r.o. Ticketportal Video/Live www.ticketportal.sk/video 

Tabuľka 17 
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3 Regulačná činnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Podľa ustanovenia § 4 ZVR je RVR právnickou osobou, ktorá má pri výkone štátnej správy  
v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania AVMS postavenie orgánu štátnej správy  
s celoštátnou pôsobnosťou. Jej poslaním je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva 
na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu  
a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania AVMS. 
 
Činnosť RVR je možné rozdeliť do dvoch hlavných oblastí. Jednou je oblasť týkajúca  
sa udeľovania licencií na rozhlasové a televízne vysielanie a registrácia subjektov poskytujúcich 
retransmisiu ako príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos pôvodného vysielania programovej 
služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený 
elektronickou komunikačnou sieťou. Druhou je oblasť regulácie obsahu vysielania z hľadiska 
dodržiavania ustanovení ZVR a DZ a súvisiacich predpisov. 
 

3.1 Činnosť RVR v oblasti licencií a registrácií 

 
Do pôsobnosti RVR v oblasti výkonu štátnej správy patrí okrem iného rozhodovanie  
o licenciách na vysielanie podľa ZVR alebo podľa DZ a rozhodovanie o registráciách 
retransmisie. 
RVR je tak jediným kompetentným orgánom pre oblasť udeľovania licencií na rozhlasové 
a televízne vysielanie, ako aj pre oblasť udeľovania registrácií retransmisie. 
 

3.1.1 Licencie na rozhlasové vysielanie 
 
3.1.1.1 Udelenie licencií na rozhlasové vysielanie 
 
Licencie udelené v roku 2020 
 
RVR v roku 2020 na základe ustanovenia § 46 ZVR v rámci výberových konaní udelila 1 licenciu  
na rozhlasové terestriálne vysielanie, a to vysielateľovi, ktorému bude končiť platnosť licencie 
v roku 2021. RVR v roku 2020 neudelila žiadnu licenciu na krátkodobé rozhlasové terestriálne 
vysielanie. Podľa ustanovenia § 27 DZ boli v roku 2020 udelené 2 licencie na digitálne rozhlasové 
vysielanie. 
 
Výberové konania boli v súlade s ustanovením § 48 ods. 3 ZVR verejne vyhlásené v dvoch 
celoštátnych denníkoch, na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na webovom sídle RVR, spolu 
so základnými podmienkami konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové analógové 
terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania bola určená lehota a miesto podania 
žiadostí o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, konkrétne frekvencie a územný 
rozsah vysielania. Jarné výberové konanie sa konalo v termínoch 19. 5. 2020 a 20. 5. 2020. 
Verejné vypočutie v rámci jesenného výberového konania sa neuskutočnilo v avizovanom 
termíne, a to dňa 18. 11. 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu, s ktorou súvisí aj prijatie 
prechodného ustanovenia § 76dn ZVR, ktoré predmetné výberové konanie prerušilo do ukončenia 
núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  
 
Po ústnom vypočutí žiadateľov, ktoré prebehlo dňa 19. 5. 2020,v rámci jarného výberového 
konania, RVR posúdila  včas doručené žiadosti a po vydaní kladného stanoviska zo strany RÚ  
na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 pridelila 18 z 34 frekvencií, Z celkového počtu zaradených 
34 frekvencií do jarného výberového konania, uchádzači prejavili záujem o dvadsaťštyri 
z nich. RVR pridelila osemnásť frekvencii a zároveň rozhodovanie o šiestich frekvenciách 
odročila. Do predmetného výberového konania bolo zaradených sedem  nových frekvencií, 
ktoré boli individuálne koordinované jednotlivými žiadateľmi, 3 frekvencie po spoločnosti  
Rádio Bojnice s.r.o., ktorej platnosť licencie končí dňa 6. 3. 2022 a ktorá zároveň požiadala RVR 
o udelenie novej licencie, vzhľadom k tomu, že predmetnou licenciou vysielala doposiaľ  
16 rokov. Jedna frekvencia bola opakovane zaradená do predmetného výberového konania, 
vzhľadom k tomu, že o ňu nikto nepožiadal v jesennom výberovom konaní v roku 2019. Sedem 
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frekvencií, ktoré boli pridelené spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., ktorej platnosť licencie končí  
2. 12. 2021 a zároveň v jesennom výberovom konaní v roku 2019 o ne nikto nepožiadal, boli 
taktiež zaradené do predmetného výberového konania. Päť frekvencií, na ktorých vysielal 
vysielateľ Rádio Šport s.r.o., ktorý požiadal RVR o odňatie licencie, bolo tiež zaradených v tomto 
výberovom konaní. Ďalších 11 frekvencií bolo zaradených z dôvodu ich uvoľnenia odňatím, resp. 
zánikom licencie. 
 
Do jesenného výberového konania bolo zaradených celkovo 67 voľných rozhlasových frekvencií. 
Prihlásilo sa dokopy 18 žiadateľov, z čoho boli desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia  
o novú licenciu. Dátum verejného vypočutia v konaniach bol stanovený na 18. 11. 2020. Jesenné 
výberové sa neuskutočnilo v avizovanom termíne vzhľadom na pandemickú situáciu, s ktorou 
súvisí aj prijatie prechodného ustanovenia § 76dn ZVR zákona č. 308/2000 Z. z. „Konania  
o udelenie alebo zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48, 
ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti 
tohto zákona neskončili, sa týmto dňom prerušujú do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v 
súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „núdzový stav“). Lehoty podľa tohto zákona v čase 
prerušenia konania neplynú; lehoty určené radou podľa § 48 sa predlžujú o čas trvania 
núdzového stavu, lehota na predkladanie žiadostí však neuplynie skôr než na 45. deň odo dňa 
skončenia núdzového stavu.“ Predmetné výberové konanie bolo s účinnosťou od 20. 11. 2020 
prerušené. Do tohto výberového konania bola zaradená jedna frekvencia, ktorá bola nová  
a individuálne koordinovaná na základe požiadavky žiadateľa. Dvadsaťšesť frekvencií  
je do výberového konania zaradených z dôvodu odňatia licencie na vlastnú žiadosť spoločnosti 
C.S.M. group s.r.o. Dve frekvencie sú zaradené vo výberovom konaní po spoločnosti  
INICIATÍVA s.r.o., ktorá vysielala programovú službu Rádio Roma. Licencia bola tejto spoločnosti 
odňatá na vlastnú žiadosť. Dve frekvencie sú vo výberovom konaní zaradené z dôvodu ich 
vrátenia, keďže vysielatelia, ich viac neplánovali využívať. Jeden zo súčasných vysielateľov 
o licenciu Marek Petráš, požiadal RVR v tomto výberovom konaní o novú licenciu, keďže doteraz 
pridelené frekvencie bude v júli 2022 využívať už 16 rokov. Doposiaľ tento vysielateľ využíval  
14 frekvencií. Osem frekvencií sa do výberového konania dostalo po tom, ako ich RVR odňala 
vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. z dôvodu, že ich vysielateľ nevyužíval na účely, na ktoré 
mu boli pridelené.  Z rovnakého dôvodu sú vo výberovom konaní dve frekvencie po vysielateľovi 
RADIO ROCK, s.r.o. Dvanásť frekvencií už v minulosti bolo zaradených do výberových konaní, 
a išlo o také frekvencie, o ktoré nik nepožiadal, resp. neboli pridelené, tak sú opakovane 
zaradené aj v tomto výberovom konaní. 
 
Dňa 25.3.2020 RVR rozhodla o udelení licencie na rozhlasové digitálne vysielanie  
č. RD/30 spoločnosti L-MEDIA s.r.o., na vysielanie rozhlasovej programovej služby  
Rádio LIPTOV. 
 
Dňa 1.7.2020 RVR rozhodla o udelení licencie na rozhlasové digitálne vysielanie  
č. RD/31 spoločnosti Rádio Mária Slovensko, s.r.o. na vysielanie rozhlasovej programovej služby 
Rádio Mária. 
 
Dňa 20. 5. 2020 RVR rozhodla o udelení licencie na terestriálne rozhlasové vysielanie  
č. R/143 spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie rozhlasovej programovej služby   
Rádio Beta. 
 
Dňa 3. 6. 2020 RVR rozhodla o udelení licencie na terestriálne rozhlasové vysielanie  
č. R/144 spoločnosti BB FM s.r.o. na vysielanie rozhlasovej programovej služby  BB FM Rádio. 
 

3.1.1.2 Zmeny licencií na rozhlasové vysielanie 
 
Vysielateľovi programovej služby MIRJAM RÁDIO, spoločnosti MIRJAM s.r.o. bola v roku 2020 
zmenená licencia dvakrát, a to prvýkrát na základe oznámenia držiteľa licencie v časti týkajúcej 
sa zmeny programovej štruktúry vo vysielaní a druhýkrát mu bola na jarnom výberovom konaní 
na základe jeho žiadosti pridelená frekvencia 94,6 MHz Nové Zámky. 
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio LIPTOV, spoločnosti L-MEDIA s.r.o., bola v priebehu roka 
2020 zmenená licencia raz, a to na základe oznámenia držiteľa licencie v časti zmeny podielov 
programových typov vo vysielaní programovej služby. 
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Vysielateľovi programovej služby EXPRES, spoločnosti D.EXPRES, k.s. bola v priebehu roka 2020 
zmenená licencia päťkrát. Raz odňatím frekvencie 97,7 MHz Spišská Nová Ves, z dôvodu,  
že o to držiteľ licencie požiadal listom dňa 3. 3. 2020. V jarnom výberovom konaní na základe 
jeho žiadosti mu boli pridelené frekvencie 95,4 MHz Heľpa; 95,4 MHz Handlová;  
96,4 MHz Partizánske; 88,9, MHz Liptovský Mikuláš a napokon bola licencia vysielateľa menená  
na základe oznámenia držiteľa licencie v časti týkajúcej sa zmeny programovej štruktúry  
vo vysielaní.  
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio SiTy, spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o. boli na základe 
žiadosti držiteľa licencie zmenené licencie v priebehu roka 2020 raz, a to odňatím frekvencie 
107,0 MHz Bratislava, z dôvodu, že o to držiteľ licencie požiadal listom dňa 27. 2. 2020. 
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio Goldies, spoločnosti FM media s.r.o. bola v roku 2020 
zmenená licencia pridelením nových frekvencií 92,0 MHz Banská Bystrica; 89,8 MHz Prešov  
a 90,8 MHz Žilina v jarnom výberovom konaní na základe jeho žiadosti. 
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio Šírava, spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o.  
bola v priebehu roka 2020 zmenená licencia pridelením nových frekvencií 98,1 MHz Humenné; 
98,1 MHz Trebišov a 93,1 MHz Košice v jarnom výberovom konaní na základe jeho žiadosti. 
Taktiež mu bola zmenená licencia, a to odňatím dvoch frekvencií, 102,5 MHz Košice  
a 102,7 MHz Prešov z dôvodu, že o to držiteľ licencie požiadal listom dňa 3. 9. 2020. 
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio Košice, Marekovi Petrášovi bola v priebehu roka 2020 
zmenená licencia pridelením nových frekvencií 89,5 MHz Spišská Nová Ves; 93,2 MHz Poprad 
a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš v jarnom výberovom konaní na základe jeho žiadosti. 
 
Vysielateľovi programovej služby RADIO VIVA, spoločnosti INTERSONIC RADIO VIVA, s.r.o., bola 
v priebehu roka 2020 zmenená licencia pridelením jednej novej frekvencie 101,0 MHz Trnava  
v jarnom výberovom konaní na základe jeho žiadosti. 
 
Vysielateľovi programovej služby Radio Beta, Rádio Bojnice s.r.o., bola v priebehu roka 2020 
zmenená licencia pridelením troch nových frekvencií 90,5 MHz Banská Bystrica; 89,7 MHz Zvolen 
a 91,4 MHz Žiar nad Hronom na základe jeho žiadosti.  
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio THE END, spoločnosti RADIO ON s.r.o. bola v roku 2020 
zmenená licencia raz, a to na základe oznámenia držiteľa licencie v časti týkajúcej sa zmeny 
podielov programových typov vo vysielaní. 
 
Vysielateľovi programovej služby Rádio 7, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. boli licencie v priebehu 
roka 2020 zmenené dvakrát. Obe zmeny sa týkali časti právnych skutočností, z dôvodu zmeny 
údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa. 
 
Vysielateľovi programovej služby RÁDIO YES, spoločnosti BP Media s.r.o. bola v roku 2020 
zmenená licencia raz, a to na základe oznámenia držiteľa licencie v časti týkajúcej sa zmeny 
podielov programových typov vo vysielaní. 
 

3.1.1.3 Predĺženie platnosti licencií na rozhlasové vysielanie 
 
Spoločnosť Rádio Rebeca, s.r.o., požiadala dňa 11.12.2019 o predĺženie platnosti licencie  
č. R/123 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Rebeca. RVR po posúdení žiadosti 
dňa 25. 3. 2020 rozhodla o predĺžení platnosti licencie do dňa 10.7.2029. Programová služba  
je vysielaná prostredníctvom 4 frekvencií. 
 
Spoločnosť RADIO, a.s., požiadala dňa 12.5.2020 o predĺženie platnosti licencie  
č. R/116 na vysielanie rozhlasovej programovej služby FUN RADIO. RVR po posúdení žiadosti  
dňa 9. 9. 2020 rozhodla o predĺžení platnosti licencie do dňa  19. 12. 2029. Programová služba  
je vysielaná prostredníctvom 17 frekvencií. 
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Spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. požiadala dňa 22. 5. 2020 o predĺženie platnosti licencie  
č. R/117 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna. RVR po posúdení žiadosti  
dňa 23. 9. 2020 rozhodla o predĺžení platnosti licencie do dňa  22. 12. 2029. Programová služba 
je vysielaná prostredníctvom 28 frekvencií. 
 

3.1.1.4 Odňatie/zánik licencií na rozhlasové vysielanie 
 
V priebehu roka 2020 RVR rozhodla o odňatí šiestich licencií na rozhlasové vysielanie. 
Spoločnosť Rádio Šport s.r.o., požiadala dňa 27. 1. 2020 o odňatie rozhlasových licencií  
č. R/97 a RD/15 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Šport. RVR po posúdení 
žiadosti dňa 12. 2. 2020 rozhodla o odňatí rozhlasových licencií. Programová služba bola 
vysielaná prostredníctvom 5 frekvencií. 
 
Spoločnosť INICIATÍVA, s.r.o., požiadala dňa 10. 3. 2020 o odňatie rozhlasovej licencie  
č. R/131 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Roma. RVR po posúdení žiadosti 
dňa 25. 3. 2020 rozhodla o odňatí rozhlasovej licencie. Programová služba bola vysielaná 
prostredníctvom 2 frekvencií. 
 
Spoločnosť C.S.M. group s.r.o., požiadala dňa 31. 3. 2020 o odňatie rozhlasových licencií  
č. R/121 a RD/20 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Jazz. RVR po posúdení 
žiadosti dňa 8. 4. 2020 rozhodla o odňatí rozhlasových licencií. Programová služba bola vysielaná 
prostredníctvom 26 frekvencií. 
 
Spoločnosti, RADIO ONE, s.r.o., bola dňa 23. 9. 2020 na základe rozhodnutia RVR odňatá licencia 
na rozhlasové vysielanie č. R/91, a to z dôvodu, že držiteľ licencie nevysielal programovú službu 
Rádio One dlhšie ako 30 dní počas kalendárneho roka. 
 
Spoločnosti, RADIO ROCK, s.r.o., bola dňa 23. 9. 2020 na základe rozhodnutia RVR odňatá 
licencia na rozhlasové vysielanie č. R/110, a to z dôvodu, že držiteľ licencie nevysielal 
programovú službu Rádio One Retro dlhšie ako 30 dní počas kalendárneho roka. 
 
Spoločnosti, RADIO ONE ROCK, s.r.o., bola dňa 23. 9. 2020 na základe rozhodnutia RVR odňatá 
licencia na rozhlasové vysielanie č. R/106, a to z dôvodu, že držiteľ licencie nevysielal 
programovú službu Rádio One Rock dlhšie ako 30 dní počas kalendárneho roka. 
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3.1.2 Licencie na televízne vysielanie 

 
3.1.2.1 Udelenie licencií na televízne vysielanie 
 
V roku 2020 RVR neudelila na základe ustanovenia § 49 ods. 1 ZVR žiadnu licenciu  
na televízne vysielanie. Podľa ustanovenia § 27 DZ udelila 15 licencií na digitálne televízne 
vysielanie. 
 
Dňa 26. 2. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/221 spoločnosti 
AnTechNet s.r.o. Ide o lokálneho vysielateľa prostredníctvom DVB-T. Názov programovej služby 
je Antech Channel. 
 
Dňa 26. 2. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/222 spoločnosti 
KROM-SAT, s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T, KDS v príslušnom 
štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C), DVB-H a jeho varianty, IPTV, MMDS, MVDS  
a DVB-S. Názov programovej služby je KROM-SAT TV. 
 
Dňa 22. 4. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/223 spoločnosti 
SPRAVCA SK, s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T, KDS v príslušnom 
štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C), DVB-H, DVB-C, KDS, MMDS, MVDS a DVB-S. 
Názov programovej služby je Šport Extra. 
 
Dňa 22. 4. 2020  RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/224 vysielateľovi 
Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona. Ide o celoplošného vysielateľa 
prostredníctvom DVB-T, DVBT2, DVB-S, DVB-S2, DVBC, DVB-C2. Názov programovej služby  
je RTVS Šport.  
 
Dňa 1. 7. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/225 spoločnosti 
KABELTELSAT, s.r.o. Ide o lokálneho vysielateľa prostredníctvom DVB-T, DVB-C. Názov 
programovej služby je TV N (TV NOVÁKY). 
 
Dňa 1. 7. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/226 spoločnosti 
ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T  
a  DVB–S. Názov programovej služby je ŠLÁGER PREMIUM. 
 
Dňa 1. 7. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/227 spoločnosti  
IFC MEDIA, s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T , DVB-C, DVB-S a IPTV. 
Názov programovej služby je TV M (TV MEDIA). 
 
Dňa 9. 9. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/228 spoločnosti  
LIFE EU, s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T, KDS v príslušnom 
štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C), DVB-H, DVB-S a MMDS. Názov programovej 
služby je Techlife. 
 
Dňa 7. 10. 2020  RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/229 spoločnosti  
MV Média, s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T, DVB-C. Názov 
programovej služby je TV Región/ TV.R. 
 
Dňa 4. 11. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/230 spoločnosti 
ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T  
a  DVB–S. Názov programovej služby je ŠLÁGER MUZIKA. 
 
Dňa 4. 11. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/231 spoločnosti  
MP – Media Production s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T, DVB-S,  
DVB-C, IPTV, MMDS, MVDS. Názov programovej služby je SKVELÉ TV. 
 
Dňa 19. 11. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/232 spoločnosti 
ASTEON Trade, s.r.o. Ide o celoplošného vysielateľa prostredníctvom DVB-T, DVB-C, DVB-S,  
DVB-H, IPTV a KDS. Názov programovej služby je Body in Balance SK/CZ. 
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Dňa 2. 12. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/233 spoločnosti 
ATELIER TV s.r.o. Ide o lokálneho vysielateľa prostredníctvom DVB-T a KDS. Názov programovej 
služby je Krupinská televízia (KTV). 
 
Dňa 16. 12. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/234 spoločnosti 
Obecný podnik Kružlová, s.r.o. Ide o lokálneho vysielateľa prostredníctvom DVB-T. Názov 
programovej služby je Info kanál. 
 
Dňa 16. 12. 2020 RVR udelila licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/235 spoločnosti 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s.r.o. Ide o regionálneho vysielateľa prostredníctvom DVB-T. 
Názov programovej služby je Bánovské televízne vysielanie. 

 

3.1.2.2 Zmeny licencií na televízne vysielanie 
 
Vysielateľovi programovej služby TV JOJ, spoločnosti MAC TV s.r.o., bola na základe žiadosti 
držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti podiely programových 
typov vo vysielaní programovej služby.  
 
Vysielateľovi programovej služby Trojka, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona, bola na základe žiadosti držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 trikrát, 
raz v časti týkajúcej sa zmeny časového rozsahu vysielania a v ostatných prípadoch sa jednalo 
o zmenu  v časti podielov programových typov vo vysielaní programovej služby. 
 
Vysielateľovi programovej služby Televízia Turiec (TVT), spoločnosti Televízia Turiec, s.r.o. 
bola na základe žiadosti držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti 
právne skutočnosti z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní 
vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch 
a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne v zmene osobe konateľa. 
 
Vysielateľovi programovej služby TV 8, spoločnosti PHONOTEX spol. s. r.o. bola  
na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 dvakrát. V oboch 
prípadoch sa zmena týkala časti podielov programových typov vo vysielaní programovej služby. 
 
Vysielateľovi programovej služby Mestská TV Svit,  spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., bola  
na základe oznámenia držiteľa licencií zmenená licencia raz, a to v časti názvu programovej 
služby, v časti zmeny podielov programových typov vo vysielaní a napokon v časti druhu licencie, 
na základe čoho sa licencia zmenila na celoplošnú. 
 
Vysielateľovi programovej služby TV Pezinok , spoločnosti TV Pezinok, s r.o. boli na základe 
oznámenia držiteľa licencií zmenené licencie v priebehu roka 2020 raz, a to v časti právne 
skutočnosti z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, 
alebo podiel na hlasovacích právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných 
orgánoch vysielateľa, konkrétne v časti týkajúcej sa zmeny osoby konateľa. 
 
Vysielateľovi programovej služby Humenská televízia (HNTV), spoločnosti 1.Humenská, a.s. 
bola na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz,  
a to v časti právne skutočnosti z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť  
na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach a zmeny údajov  
o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne v časti týkajúcej sa 
zmeny osôb oprávnených konať za spoločnosť. 
 
Vysielateľovi programovej služby Mestská televízia Komárno - Komáromi Városi Televízió, 
spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s.r.o. bola na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená 
licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti právne skutočnosti z dôvodu zmeny údajov 
o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne 
v časti týkajúcej sa zmeny osoby konateľa. 
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Vysielateľovi programovej služby Televízia Močenok, spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o. bola  
na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti 
zmeny podielov programových typov vo vysielaní programovej služby. 
 
Vysielateľovi programovej služby TV REGION, spoločnosti MV Média, s.r.o. bola  
na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti 
právne skutočnosti z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní 
vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch 
a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne  v časti týkajúcej sa zmeny osoby konateľa 
spoločnosti, zmeny osoby spoločníka spoločnosti a taktiež v časti zmeny sídla spoločnosti. 
 
programovej služby Mestská TV Poprad, spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., bola na základe 
oznámenia držiteľa licencií zmenená licencia raz, a to v časti názvu programovej služby, v časti 
zmeny podielov programových typov vo vysielaní a napokon v časti druhu licencie, na základe 
čoho sa licencia zmenila na celoplošnú. 
 
Vysielateľovi programovej služby Magio Infokanál, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. bola  
na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 dvakrát. Obe 
zmeny sa týkali  časti  právnych skutočností z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť 
na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach a zmeny údajov  
o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne v časti týkajúcej  
sa zmeny členov v dozornej rade. 
 
Vysielateľovi programovej služby INFO KANÁL Pliešovce (IKP), spoločnosti  
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o. bola na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená 
licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti zmeny podielov programových typov vo vysielaní 
programovej služby. 
 
Vysielateľovi programových služieb duck tv, ducktv plus a duck tv HD spoločnosti  
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. boli na základe oznámenia držiteľa licencií zmenené licencie 
v priebehu roka 2020 raz, a to v časti právne skutočnosti z dôvodu zmeny údajov o osobách, 
ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach a zmeny 
údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne  v časti týkajúcej 
sa zmeny osoby konateľa spoločnosti.  
 
Vysielateľovi programovej služby DAJTO, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. bola  
na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti 
zmeny podielov programových typov vo vysielaní programovej služby. 
 
Vysielateľovi programových služieb DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4, 
DIGI SPORT 5, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. boli na základe oznámenia držiteľa licencií 
zmenené licencie v priebehu roka 2020 raz, a to v časti právne skutočnosti z dôvodu zmeny 
údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, konkrétne 
v časti týkajúcej sa zmeny osôb oprávnených konať za spoločnosť. 
 
Vysielateľovi programovej služby TV RiK, spoločnosti IFC MEDIA, s.r.o. bola  
na základe žiadosti a oznámenia držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, 
a to v časti týkajúcej sa zmeny sídla spoločnosti, v časti týkajúcej sa zmeny názvu programovej 
služby, v časti zmeny podielov programových typov vo vysielaní programovej služby a napokon 
v časti týkajúcej sa zmeny podielu vysielacieho času vyhradeného verejnému záujmu 
a európskym dielam vo vysielaní programovej služby. 
 
Vysielateľovi programovej služby TV LUX, spoločnosti TV LUX s.r.o., bola na základe oznámenia 
držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti zmeny podielov 
programových typov vo vysielaní programovej služby. 
 
Vysielateľovi programovej služby Televízia mesta Dolný Kubín – TV DK,  
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. bola na základe oznámenia držiteľa licencie zmenená 
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licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti zmeny podielov programových typov vo vysielaní 
programovej služby. 
 
Vysielateľovi programovej služby TA3, spoločnosti C.E.N. s.r.o. bola na základe oznámenia 
držiteľa licencie zmenená licencia v priebehu roka 2020 raz, a to v časti právne skutočnosti 
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo 
podiel na hlasovacích právach a zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch 
vysielateľa, konkrétne v časti týkajúcej sa zmeny osôb oprávnených konať za spoločnosť. 
 

3.1.2.3 Predĺženie platnosti licencií na televízne vysielanie 
 
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., požiadala dňa 3. 4. 2020 o predĺženie platnosti licencie  
č. T/210 na vysielanie televíznej programovej služby Magio Infokanál. RVR po posúdení žiadosti 
dňa 17. 6. 2020 rozhodla o predĺžení platnosti licencie do dňa 12. 8. 2032. Programová služba  
je vysielaná prostredníctvom KDS. 
 

3.1.2.4 Odňatie/zánik licencií na televízne vysielanie 

 
RVR v roku 2020  RVR nerozhodla žiadnom odňatí licencie na vysielanie televíznych 
programových služieb. V roku 2020 však došlo k zániku dvoch licencií na digitálne televízne 
vysielanie. 
 
K zániku licencieč.TD/212, spoločnosti KABELTELSAT, s.r.o došlo ku dňu 21. 8. 2019, keďže 
podľa ustanovenia § 32 písm. d) DZ s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR, licencia  
na digitálne vysielanie zaniká uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na 
zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak. 
 
K zániku licencie č.TD/194, spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. došlo ku dňu 17. 8. 2018, keďže 
podľa ustanovenia § 32 písm. d) DZ s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR licencia  
na digitálne vysielanie zaniká uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na 
zápis činnosti do obchodného registra a neurobil tak.Ide o lokálneho vysielateľa prostredníctvom 
DVB-T, DVB-C. Názov programovej služby je TV N (TV NOVÁKY). 
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3.1.3 Registrácia retransmisie programových služieb 
 
Podľa ustanovenia § 3 písm. f) ZVR je retransmisia príjem a súčasný, úplný a nezmenený prenos 
pôvodného vysielania programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej  
na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou komunikačnou sieťou. Retransmisia  
sa na Slovensku realizuje prostredníctvom káblových distribučných systémov (KDS), systémov 
Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS), systémov Microwave Video Distribution 
System (MVDS), prostredníctvom internetu, prostredníctvom mobilných telekomunikačných sietí 
GSM a UMTS, ako aj prostredníctvom pevných telekomunikačných sietí, prostredníctvom 
internetu a prostredníctvom DVB-T. Ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou káblových 
distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou. 
 
Jedným z poslaní RVR je v súlade so ZVR dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov 
upravujúcich retransmisiu a vykonávať štátnu správu v oblasti retransmisie. Dodržiavanie 
právnych predpisov prevádzkovateľmi retransmisie, resp. ich porušovanie hodnotí ex post,  
čo znamená, že žiadne ustanovenie ZVR neumožňuje RVR určovať prevádzkovateľovi retransmisie 
obsah ponuky programových služieb. S týmto korešponduje aj ustanovenie § 15 ods. 2 ZVR, ktoré 
ako základné práva prevádzkovateľa retransmisie uvádza slobodu a nezávislosť výkonu 
retransmisie programových služieb. Zasahovať a obmedziť prevádzkovateľa retransmisie v týchto 
právach je možné len na základe zákona a v jeho medziach. 
 
V roku 2020 bolo v platnosti 127 registrácií retransmisie. Registrovaní prevádzkovatelia 
retransmisie zabezpečujú prístup k svojim službám prostredníctvom 3 647 717 prípojok. V tomto 
počte pripojených účastníkov je zahrnutý prevádzkovateľ retransmisie, spol. UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., ktorý uviedol počet prípojok zabezpečovaných prostredníctvom KDS, MMDS 
a prostredníctvom internetu vcelku v počte 170 466 účastníkov, čo je viac oproti predošlému 
roku o  486 prípojok a prevádzkovateľ retransmisie, spol. Slovanet, a.s. ktorý uviedol počet 
prípojok zabezpečovaných prostredníctvom KDS a IPTV vcelku v počte 24 315 účastníkov, čo je 
viac  o 4493 nových prípojok oproti predošlému roku. Prostredníctvom systémov MMDS, MVDS, 
internetu a iných telekomunikačných sietí má zabezpečený prístup 41 434 domácností.  
Počet domácností, ktoré majú prístup k retransmisii prostredníctvom mobilných operátorov 
(Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o.), je 1 420 474 abonentov, čo je 
pokles  o 9086 abonentov. Retransmisiu prostredníctvom DVB-S v najväčšej miere poskytuje 
spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v počte 188 382 účastníkov. V tabuľke nie je uvedená – zahrnutá  
spoločnosť Towercom, a.s., ktorá  vykonáva retransmisiu na celom území SR prostredníctvom 
DVB-T a DVB-C bez uvedenia počtu prípojok (uvádza neobmedzený prístup). Všetky uvedené 
údaje počtu účastníkov retransmisie prostredníctvom DVB-T držiteľmi registrácie sú uvedené 
prevádzkovateľmi retransmisie len ako predpokladané a za rok 2020 sú zahrnuté v tabuľke.  
 

Počet prípojok prevádzkovaných registrovanými prevádzkovateľmi retransmisie  
v období rokov 2013 – 2020 

Ukazovateľ/Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet registrácií retransmisie 
celkom 

173 167 167 168 168 165 
 

153 
 

127 

Počet domácností pripojených 
na KDS, DVB-C 

864 733 733 149 790 042 716 409 493 603 454 352 
 

498 121 
 

684 359 
 

Počet domácností pripojených 
prostred. MMDS, MVDS, 
internetu a i. 
telekomunikačných sietí 

23 071 330 507 276 311 260 921 34 297 49 231 

 
48 230 

 
41 434 

Počet užívateľov 
prostredníctvom mobilných 

operátorov 
1 210 000 1 210 000 1 371 000 1 372 000 1 398 000 1 418 280 

 
1 429 560 

 
1 420 474 

Počet užívateľov 
prostredníctvom DVB-T 

1 505 600 1 506 150 1 506 700 1 501 250 1 684 831 1 701 700 
 

1 710 840 
 

1 501 450 

SPOLU 3 603 404 3 779 806 3 944 053 3 850 330 3 610 731 3 623 563   3 686 904 3 647 717 

Tabuľka 18 
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3.1.3.1 Registrácia retransmisie  
 
V priebehu roka 2020 RVR rozhodla o štyroch registráciách retransmisie. 
 
Spoločnosť Spoje, s.r.o. požiadala dňa 17. 2. 2020 o registráciu retransmisie. RVR po posúdení 
žiadosti dňa 3. 6. 2020 rozhodla o registrácií retransmisie č. TKR/371 pre spoločnosť  
Spoje, s.r.o. 
 
Spoločnosť GAYA, s.r.o. požiadala dňa 12. 3. 2020 o registráciu retransmisie. RVR po posúdení 
žiadosti dňa 17. 6. 2020 rozhodla o registrácií retransmisie č. TKR/372 pre spoločnosť  
GAYA, s.r.o. 
 
Spoločnosť BBX, s.r.o. požiadala dňa 13. 3. 2020 o registráciu retransmisie. RVR po posúdení 
žiadosti dňa 17. 6. 2020 rozhodla o registrácií retransmisie č. TKR/373 pre spoločnosť BBX, s.r.o. 
 
Spoločnosť EHS, s.r.o. požiadala dňa 29. 10. 2020 o registráciu retransmisie. RVR po posúdení 
žiadosti dňa 2. 12. 2020 rozhodla o registrácií retransmisie č. TKR/374 pre spoločnosť EHS, s.r.o. 
 

3.1.3.2 Zrušenie registrácie retransmisie 
 
V roku 2020 RVR vydala 3 rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie. 
 
Dňa 26. 8. 2020 RVR zrušila spoločnosti MIPAS s.r.o. registráciu retransmisie č. TKR/158, 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným RVR dňa 31. 7. 2020 písomne 
požiadal. Rozhodnutie je právoplatné. 
 
Dňa 16. 12. 2020 RVR zrušila spoločnosti Stavebné bytové družstvo I. Košice registráciu 
retransmisie č. TKR/229 z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným RVR 
dňa 2.12. 2020 písomne požiadal. Rozhodnutie je právoplatné. 
 
Dňa 16. 12. 2020 RVR zrušila spoločnosti ISPER, s.r.o. registráciu retransmisie č. TKR/291, 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným RVR dňa 10. 12. 2020 písomne 
požiadal. Rozhodnutie je právoplatné. 
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3.1.4 Sťažnosti voči vysielateľom 
 
RVR v roku 2020 uzatvorila sťažnosti doručené ešte v roku 2019: 
 
Sťažnosti smerujúce voči vysielateľovi s licenciou č. R/91 RADIO ONE, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré 
bola spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažností  
na svojom zasadnutí dňa 28. 8. 2019 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci možného 
naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného 
nevyužívania frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré bola vysielateľovi pridelená.  
RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2020 rozhodla 
o odňatí frekvencie 89,2 MHz Brezno vzhľadom na to, že ju v dňoch  
7. 8. 2019, 2., 4. a 17. 9. 2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil 
skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
Predmetom ďalšej sťažnosti bolo možné nepretržité nevysielanie po dobu dlhšiu ako 30 dní, čím 
mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 2 písm. a) ZVR. 
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažností na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2020 a posúdila 
sťažnosť ako nepreskúmateľnú. RVR zároveň na tomto zasadnutí začala správne konanie voči 
vysielateľovi vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 90,6 MHz Nitra,  
91,4 MHz Žiar nad Hronom, 94,9 MHz Handlová, 95,0 MHz Nová Baňa a 107,5 MHz Ružomberok  
na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním  
na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2020 rozhodla o odňatí všetkých uvedených frekvencií vzhľadom  
na to, že frekvenciu 90,6 MHz Nitra v dňoch 10. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely,  
na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu 91,4 MHz Žiar nad Hronom v dňoch 21. 1. 2020  
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu 94,9 MHz Handlová  
v dňoch 12. 2. 2020 a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu  
95,0 MHz Nová Baňa v dňoch 21. 1. 2020 a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, frekvenciu 107,5 MHz Ružomberok v dňoch 21. 1. 2020 a 6. 5. 2020 nevyužíval  
na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
Sťažnosti smerujúce voči vysielateľovi s licenciou č. R/106 RADIO ONE ROCK, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré 
bola spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej 
podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažností na svojom zasadnutí dňa 28. 8. 2019 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci 
možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu 
možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré bola vysielateľovi 
pridelená. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2020 
rozhodla o odňatí frekvencie 97,4 MHz Topoľčany vzhľadom na to, že ju v dňoch 7. 8. 2019  
a 5. 12. 2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
Predmetom ďalšej sťažnosti bolo možné nepretržité nevysielanie po dobu dlhšiu ako 30 dní, čím 
mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 2 písm. a) ZVR. 
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažností na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2020 a posúdila 
sťažnosť ako nepreskúmateľnú. RVR zároveň na tomto zasadnutí začala správne konanie voči 
vysielateľovi vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 91,3 MHz Banská Bystrica, 
91,7 MHz Trenčín, 93,4 MHz Trnava, 98,1 MHz Zvolen, 104,5 MHz Prievidza, 105,4 MHz Nitra  
a 107,2 MHz Martin na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené. RVR v súvislosti so začatým 
správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2020 rozhodla o odňatí všetkých uvedených 
frekvencií vzhľadom na to, že frekvenciu 91,3 MHz Banská Bystrica v dňoch 15. 1. 2020  
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu 91,8 MHz Trenčín  
v dňoch 4. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu  
93,4 MHz Trnava v dňoch 4. 2. 2020 a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
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frekvenciu 98,1 MHz Zvolen v dňoch 15. 1. 2020 a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré  
mu bola pridelená, frekvenciu 104,5 MHz Prievidza v dňoch 12. 2. 2020 a 6. 5. 2020 nevyužíval  
na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu 105,4 MHz Nitra v dňoch 6. 2. 2020 a 7. 5. 2020 
nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu 107,2 MHz Martin v dňoch  
27. 1. 2020 a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú 
podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. R/107 L-MEDIA, s. r. o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné vysielanie v DAB+ bez toho, aby mala spoločnosť  
L-MEDIA, s. r. o. udelenú licenciu na takéto vysielanie. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažností na svojom zasadnutí dňa 15. 1. 2020 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 24 ods. 7 DZ v súvislosti s možným vysielaním 
rozhlasovej programovej služby Rádio LIPTOV prostredníctvom digitálneho terestriálneho 
vysielania bez licencie na digitálne vysielanie. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním  
na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2020 rozhodla tak, že správne konanie zastavila, pretože odpadol 
dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. R/110 RADIO ROCK, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nepretržité nevysielanie po dobu dlhšiu ako 30 dní, čím mohlo 
dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 2 písm. a) ZVR.  
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažností na svojom zasadnutí dňa 26. 2. 2020 a posúdila 
sťažnosť ako nepreskúmateľnú. RVR zároveň na tomto zasadnutí začala správne konanie voči 
vysielateľovi vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 92,4 MHz Ružomberok,  
94,7 MHz Topoľčany a 95,8 MHz Žiar nad Hronom na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené. 
RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2020 rozhodla 
o odňatí všetkých uvedených frekvencií vzhľadom na to, že frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok  
v dňoch 21. 2. 2020 a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, frekvenciu  
94,7 MHz Topoľčany v dňoch 12. 2. 2020 a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, frekvenciu 95,8 MHz Žiar nad Hronom v dňoch 21. 1. 2020 a 11. 5. 2020 nevyužíval  
na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. R/121 C.S.M. group s. r. o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 88,6 MHz Banská Bystrica na účely,  
na ktoré bola spoločnosti C.S.M. group s. r. o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej 
podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 15. 1. 2020 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci 
možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu 
možného nevyužívania frekvencie 88,6 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola 
pridelená. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2020 
rozhodla tak, že správne konanie zastavila, pretože vysielateľovi bola odňatá licencia  
na vysielanie, a preto by sankcionovanie za nevyužívanie frekvencie už neplnilo žiaden účel. 
 
Sťažnosti smerujúce voči vysielateľovi s licenciou č. R/131 INICIATÍVA s.r.o. 
Predmetom dvoch sťažností bolo možné nevyužívanie frekvencie 99,4 MHz Banská Bystrica  
na účely, na ktoré bola spoločnosti INICIATÍVA s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu 
skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala  
Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 11. 2019 a začala správne konanie voči 
vysielateľovi vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,4 MHz Banská Bystrica  
na účely, na ktoré mu bola pridelená. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom 
zasadnutí dňa 25. 3. 2020 rozhodla tak, že správne konanie zastavila, pretože vysielateľovi bola 
odňatá licencia na vysielanie, a preto by sankcionovanie za nevyužívanie frekvencie už neplnilo 
žiaden účel. 
 
Predmetom ďalšej sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 97,2 MHz Prešov na účely,  
na ktoré bola spoločnosti INICIATÍVA s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej 
podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 15. 1. 2020 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú, pretože 
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vysielateľ využíval predmetnú frekvenciu na vysielanie programovej služby Rádio Roma, čiže  
na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. TD/150 Západoslovenská televízia s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné ukončenie vysielania programovej služby  
Západoslovenská televízia bez oznámenia RVR, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
ustanovenej v § 13 ods. 1 písm. b) DZ. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom 
zasadnutí dňa 15. 1. 2020 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci možného porušenia 
povinnosti ustanovenej v § 13 ods. 1 písm. b) DZ v súvislosti s možným ukončením vysielania 
programovej služby Západoslovenská televízia terestriálnym vysielaním bez oznámenia RVR.  
RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2020 rozhodla tak, 
že správne konanie zastavila, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho 
orgánu. 
 
Ostatné sťažnosti RVR zaevidovala v roku 2020: 
 
Sťažnosť smerujúca voči spoločnosti Rádio Šport, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné vysielanie spoločnosťou Rádio Šport, s.r.o. na frekvencii  
89,8 MHz Prešov bez licencie, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti ustanovenej  
v § 15a ods. 1 ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 
2. 12. 2020 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú, pretože frekvencia nebola využívaná  
na vysielanie programovej služby, ale bola používaná iba nosná frekvencia. 
 
Sťažnosť smerujúca voči spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné porušenie povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti 
s možným vysielaním bez udelenej licencie. RVR začala na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2020 
správne konanie voči spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 15a ods. 1 ZVR. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom 
zasadnutí dňa 2. 12. 2020 rozhodla tak, že spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. uložila  
sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 15a ods. 1 ZVR tým, že dňa 8. 5. 2020 odvysielala komunikát s názvom Videonoviny  
na programovej službe označenej tvN bez udelenej licencie. 
 
Sťažnosti smerujúce voči vysielateľovi s licenciou č. R/100 Rádio Prešov, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 106,6 MHz Poprad na účely, na ktoré 
bola spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti  
na svojom zasadnutí dňa 29. 1. 2020 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú, pretože medzi 
pridelením frekvencie a rozhodovaním RVR ubehlo iba 226 dní, pričom vysielateľ má  
na rozvysielanie pridelenej frekvencie 360 dní. 
 
Predmetom ďalej sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencií 106,6 MHz Poprad  
a 97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na ktoré bola spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. pridelená, čím 
mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažností na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2020 a začala správne 
konanie voči vysielateľovi vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa 
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 106,6 MHz Poprad  
a 97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na ktoré boli vysielateľovi pridelené. RVR v súvislosti  
so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 4. 11. 2020 rozhodla o uložení  
sankcie – upozornenie na porušenie zákona z dôvodu, že vysielateľ v dňoch 24. 8. 2020 
a 24. 9. 2020 nevyužíval frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR.  
RVR zároveň správne konanie na svojom zasadnutí dňa 4. 11. 2020 zastavila v časti týkajúcej  
sa možného nevyužívania frekvencie 106,6 MHz Poprad, pretože vysielateľ Rádio Prešov, s.r.o. 
využíval predmetnú frekvenciu na vysielanie programovej služby SKY RÁDIO, čiže na účely,  
na ktoré mu bola pridelená. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. R/119 Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce na účely,  
na ktoré bola spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu 
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skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu 
o šetrení sťažností na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2020 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú, 
pretože vysielateľ Rádio LUMEN, spol. s r.o. využíval predmetnú frekvenciu na vysielanie 
programovej služby Rádio Lumen, čiže na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Sťažnosti smerujúce voči vysielateľovi s licenciou č. R/121 C.S.M. group s. r. o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, 
na ktoré bola spoločnosti C.S.M. group s. r. o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej 
podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 25. 3. 2020 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci 
možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu 
možného nevyužívania frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola 
pridelená. RVR v súvislosti so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2020 
rozhodla tak, že správne konanie zastavila, pretože vysielateľovi bola odňatá licencia  
na vysielanie, a preto by sankcionovanie za nevyužívanie frekvencie už neplnilo žiaden účel. 
 
Predmetom ďalšej sťažnosti bolo nevyužívanie frekvencií na účely vysielania rozhlasovej 
programovej služby Rádio Jazz. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí 
dňa 3. 6. 2020 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú, pretože vysielateľovi bola medzičasom 
odňatá licencia na vysielanie. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. R/131 INICIATÍVA s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 97,2 MHz Prešov na účely, na ktoré 
bola spoločnosti INICIATÍVA s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty 
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti  
na svojom zasadnutí dňa 25. 3. 2020 a uznala sťažnosť za neopodstatnenú, pretože vysielateľovi 
bola odňatá licencia na vysielanie, a preto by sankcionovanie za nevyužívanie frekvencie  
už neplnilo žiaden účel. 
 
Sťažnosti smerujúce voči vysielateľovi s licenciou č. R/132 Trnavská produkčná s.r.o. 
Predmetom dvoch sťažností bolo možné nevyužívanie povolených parametrov pridelenej 
frekvencie 103,9 MHz Trnava. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí 
dňa 21. 10. 2020 a začala správne konanie voči vysielateľovi vo veci možného naplnenia 
skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného 
nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 103,9 MHz Trnava. Správne konanie 
nebolo k 31. 12. 2020 ukončené. 
 
Sťažnosť smerujúca voči vysielateľovi s licenciou č. R/139 POWER DEVELOPMENT, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo možné nevyužívanie frekvencie 93,9 MHz Michalovce na účely,  
na ktoré bola spoločnosti POWER DEVELOPMENT, s.r.o. pridelená, čím mohlo dôjsť k naplneniu 
skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. Sťažnosť nebola 
k 31. 12. 2020 prerokovaná na zasadnutí RVR. 
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3.1.5 Sťažnosti voči prevádzkovateľom retransmisie 

 
RVR v roku 2020 posudzovala sťažnosti: 
 
Sťažnosť smerujúca voči subjektu Róbert Huszti 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24, ČT 
Sport, Šlágr TV, Jojko, Disney Channel, Cartoon Network, Minimax, Viasat Explore  
a Viasat Nature bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože 
preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb,  
čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 
rizikové. 
 
Sťažnosť smerujúca voči spoločnosti CONET ISP s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie bez jej registrácie a tiež poskytovanie 
retransmisie programových služieb Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi,  
TV Barrandov, Kino Barrandov, ČT1, ČT2, ČT24 a ČT Sport bez súhlasov pôvodných vysielateľov. 
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 2. 12. 2020 a uznala 
sťažnosť za neopodstatnenú, pretože spoločnosť CONET ISP s.r.o. síce poskytovala retransmisiu, 
avšak mala v čase vykonania miestnej ohliadky iba 68 abonentov, a preto nebola podľa  
§ 56 ods. 5 písm. c) ZVR mať registráciu retransmisie. Spoločnosť teda nespadá pod reguláciu 
RVR. 
 
Sťažnosť smerujúca voči spoločnosti BSS, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Sport 1, Sport 2, Minimax, 
Disney Channel, Nickelodeon, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, AMC, Film+, Viasat History  
bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov, uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu 
a neoznámenie Rade každej zmeny údajov. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom 
zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť v časti možného porušenia  
§ 17 ods. 1 písm. c) a e) ZVR za nepreskúmateľnú, pretože preskúmanie sťažnosti  
by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb, čo bolo vzhľadom na 
verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 rizikové. Zároveň 
uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 60 ods. 1 ZVR  
za neopodstatnenú, pretože spoločnosť BSS, s.r.o. už nie je prevádzkovateľom retransmisie, 
keďže mu bola na zasadnutí RVR dňa 4. 12. 2019 registrácie retransmisie na jeho vlastnú žiadosť 
odňatá. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/113 
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, 
Sport 2, AMC, Filmbox, ČT1, ČT2, ČT24 a ČT Sport bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.  
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 a začala 
správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik  
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti 
s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2 a ČT24 bez súhlasu  
ich pôvodného vysielateľa. RVR zároveň posúdila sťažnosť vo zvyšnej časti ako neopodstatnenú, 
pretože prevádzkovateľ retransmisie neposkytoval retransmisiu ostatných uvedených 
programových služieb. Správne konanie nebolo k 31. 12. 2020 ukončené. 
 
Sťažnosti smerujúce voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/114 
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 
Predmetom jednej sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb AMC, Minimax, 
Spektrum, Sport 1, Sport 2, TV Paprika a Jim Jam bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.  
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila 
sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie 
miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb, čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane 
zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 rizikové. 
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Predmetom ďalšej sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb AMC, Minimax, 
Spektrum, Sport 1, Sport 2, TV Paprika a Jim Jam bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.  
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 7. 10. 2020 a posúdila 
sťažnosť za neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ retransmisie uvedené programové služby 
neposkytoval. Zároveň bola sťažnosť v časti týkajúcej sa možného poskytovania retransmisie 
uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov v čase od 1. 1. 2020  
do 7. 1. 2020 posúdená ako nepreskúmateľná, pretože nebolo možné priamo spätne preveriť stav 
o poskytovaní uvedených programových služieb v čase od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020. RVR však 
v tejto súvislosti na svojom zasadnutí dňa 4. 11. 2020 začala správne konanie voči 
prevádzkovateľovi retransmisie Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné vo veci možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním 
retransmisie televíznych programových služieb spoločnosti AMC Networks Central Europe s.r.o.  
v čase od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. RVR v súvislosti  
so začatým správnym konaním na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2020 rozhodla o uložení  
sankcie – upozornenie na porušenie zákona z dôvodu, že prevádzkovateľ retransmisie v období  
od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 poskytoval retransmisiu programových služieb AMC, Minimax, 
Spektrum, Sport 1 a TV Paprika bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/138 
KABELOVKA, spol. s r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Minimax, Cartoon Network, 
Disney Channel, ÓČKO, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, Arena Sport, 
Eurosport, AMC, AXN, Filmbox a Hobby TV bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.  
RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 a začala 
správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie KABELOVKA, spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním 
retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, ČT Sport, Prima Zoom, Prima Cool,  
TV Barrandov a Kino Barrandov bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR zároveň posúdila 
sťažnosť vo zvyšnej časti ako neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ retransmisie neposkytoval 
retransmisiu ostatných uvedených programových služieb. Správne konanie nebolo k 31. 12. 2020 
ukončené. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/178 
NITRANET, s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, Minimax, JimJam, Sport 1, Sport 2, AMC, AXN, ÓČKO, ČT1, 
ČT2, ČT24 a ČT Sport bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 a začala správne konanie voči prevádzkovateľovi 
retransmisie NITRANET, s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej  
v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb 
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD a ČT Sport HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR zároveň 
posúdila sťažnosť vo zvyšnej časti ako neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ retransmisie 
neposkytoval retransmisiu ostatných uvedených programových služieb. Správne konanie nebolo 
k 31. 12. 2020 ukončené. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/181 Ing. 
Peter Babic 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24,  
ČT Sport, Šlágr TV, Jojko, Disney Channel, Cartoon Network, Minimax, Viasat Explore a Viasat 
Nature bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti  
na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože 
preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb,  
čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 
rizikové. 
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Sťažnosti smerujúce voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/199 MKTS 
s.r.o. 
Predmetom jednej sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom, 
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24,  
ČT Sport, Šlágr TV, Jojko, Disney Channel, Cartoon Network, Minimax, Viasat Explore a Viasat 
Nature bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti  
na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože 
preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb,  
čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 
rizikové. 
 
Predmetom ďalšej sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom, 
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Minimax, Cartoon Network, 
Disney Channel, ÓČKO, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, AMC, Filmbox, AXN, Arena Sport, ČT1, ČT2, 
ČT24 a ČT Sport bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 a začala správne konanie voči prevádzkovateľovi 
retransmisie MKTS s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej  
v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb 
ČT1, ČT2, ČT24 a Minimax bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR zároveň posúdila 
sťažnosť vo zvyšnej časti ako neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ retransmisie neposkytoval 
retransmisiu ostatných uvedených programových služieb. Správne konanie nebolo k 31. 12. 2020 
ukončené. 
 
Sťažnosti smerujúce voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/232 OBEC 
SAT s.r.o. 
Predmetom jednej sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom, 
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24,  
ČT Sport, Šlágr TV, Jojko, Disney Channel, Cartoon Network, Minimax, Viasat Explore  
a Viasat Nature bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože 
preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb,  
čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 
rizikové. 
 
Predmetom ďalšej sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom, 
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Minimax, Cartoon Network, 
Disney Channel, ÓČKO, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, AMC, Filmbox, AXN, ČT1, ČT2, ČT24 a ČT Sport 
bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom 
zasadnutí dňa 21. 10. 2020 a začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie  
OBEC SAT s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR 
v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2 a Prima Zoom 
bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR zároveň posúdila sťažnosť vo zvyšnej časti ako 
neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ retransmisie neposkytoval retransmisiu ostatných 
uvedených programových služieb. Správne konanie nebolo k 31. 12. 2020 ukončené. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/279 
Drahoslav Černušák 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24, ČT 
Sport, Šlágr TV, Jojko, Disney Channel, Cartoon Network, Minimax, Viasat Explore a Viasat 
Nature bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti  
na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože 
preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb,  
čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 
rizikové. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/342 
JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o. 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ČT1, ČT2, ČT24 a ČT Sport 
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bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení sťažnosti na svojom 
zasadnutí dňa 21. 10. 2020 a posúdila sťažnosť ako neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ 
retransmisie neposkytoval retransmisiu programových služieb Prima Zoom, Prima Cool,  
Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov a ČT Sport a na retransmisiu 
programových služieb ČT1, ČT2 a ČT24 má udelený súhlas pôvodného vysielateľa týchto 
programových služieb. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/359 
Towercom, a.s. 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb ČT1, ČT2  
a Prima Cool bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. Sťažnosť nebola k 31. 12. 2020 
prerokovaná na zasadnutí RVR. 
 
Sťažnosť smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie s číslom registrácie TKR/364  
Ján Sopúch PROMA elektronik 
Predmetom sťažnosti bolo poskytovanie retransmisie programových služieb Prima Zoom,  
Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, ÓČKO, ČT1, ČT2, ČT24,  
ČT Sport, Šlágr TV, Jojko, Disney Channel, Cartoon Network, Minimax, Viasat Explore  
a Viasat Nature bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov. RVR prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti na svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2020 a posúdila sťažnosť za nepreskúmateľnú, pretože 
preskúmanie sťažnosti by si vyžadovalo vykonanie miestnej ohliadky za účasti viacerých osôb,  
čo bolo vzhľadom na verejný záujem na ochrane zdravia a zamedzení šírenia ochorenia COVID-19 
rizikové. 
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3.1.6 Analýza majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní 
 
Jednou z oblastí, na ktorú RVR zo zákona dohliada, sú majetkové a personálne prepojenia  
vo vysielaní. Povinnosti s tým súvisiace sú pre analógové vysielanie obsiahnuté v desiatej časti 
ZVR a pre digitálne vysielanie v šiestej hlave štvrtej časti DZ. 
 
Podľa ustanovenia § 42 ZVR: 
(1) Vydavateľ periodickej tlače vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne rozširovanej 
najmenej na polovici územia Slovenskej republiky nesmie byť súčasne vysielateľom s licenciou  
na multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysielanie. 
(2) Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako 
jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie rozhlasovej 
programovej služby alebo s jedným vysielateľom s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné 
vysielanie televíznej programovej služby; súčasne nesmie byť majetkovo prepojená  
s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače. 

(3) Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými 
vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo na regionálne 
vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne 
vysielanie televíznej programovej služby alebo regionálne vysielanie televíznej programovej 
služby len vtedy, ak vysielanie všetkých takých vysielateľov, s ktorými je táto osoba majetkovo 
prepojená, môže prijímať najviac 50 % celkového počtu obyvateľov. 
(4) Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 
50 % celkového počtu obyvateľov. 
 
Podľa ustanovenia § 43 ZVR: 
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby 
a vysielateľa televíznej programovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej 
periodickej tlače sa zakazuje. 
 
Predmetné ustanovenie absolútne zakazuje kumuláciu majetkového a zároveň personálneho 
prepojenia. 
 
Podľa ustanovenia § 44 ZVR: 
(1) Vysielateľ je povinný na požiadanie predložiť RVR na posúdenie doklady a údaje potrebné  
na preukázanie plnenia podmienok ustanovených v § 42 a 43. 
(2) Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo v § 43, RVR určí 
vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, RVR odníme 
vysielateľovi licenciu. 
 
V prípade prevodu podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vysielateľa 
s licenciou udelenou podľa ZVR je vysielateľ podľa § 54 ods. 1 písm. c), e) a f) ZVR povinný 
požiadať RVR o udelenie predchádzajúceho súhlasu s takýmto prevodom. RVR v konaní 
o udelenie predchádzajúceho súhlasu posudzuje aj majetkové a personálne vzťahy. 
 
Podľa ustanovenia § 50 DZ: 
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť vysielateľom a súčasne poskytovať 
terestriálny multiplex na území Slovenskej republiky. 
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovateľa multiplexu poskytujúceho terestriálny 
multiplex, ktorý je zároveň vysielateľom monotypovej programovej služby určenej výhradne  
na vlastnú propagáciu. 
 
Podľa ustanovenia § 51 DZ: 
(1) Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi oprávnenými vysielateľmi sa zakazuje. 
(2) Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu 
poskytujúceho terestriálny multiplex a vysielateľom sa zakazuje. 
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje, ak to nevylučuje osobitný predpis, na personálne 
prepojenie alebo majetkové prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu a 
a) oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo lokálnou televíznou 

licenciou, ak poskytovateľ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje iný 
terestriálny multiplex, 
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b) oprávneným vysielateľom s regionálnou rozhlasovou licenciou alebo lokálnou rozhlasovou 
licenciou, ak poskytovateľ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje iný 
terestriálny multiplex, 

c) vysielateľom rozhlasovej programovej služby, ak poskytovateľ multiplexu poskytuje 
terestriálny multiplex len v rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme. 

 
Podľa ustanovenia § 52 DZ: 
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne 
prepojená s oprávneným vysielateľom s celoplošnou televíznou licenciou alebo celoplošnou 
rozhlasovou licenciou, nesmie byť majetkovo prepojená s poskytovateľom multiplexu. 
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne 
prepojená s oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo regionálnou 
rozhlasovou licenciou, nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným poskytovateľom 
multiplexu. 
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viacerými 
poskytovateľmi multiplexu v prípade, že 
a) signál všetkých multiplexov poskytovateľov multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo 

prepojená, by mohlo prijímať viac ako 50% obyvateľov Slovenskej republiky, alebo 
b) poskytovatelia multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, poskytujú multiplex 

vo viac ako polovici paralelných frekvenčných vyhradení v príslušnom frekvenčnom pásme. 
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na majetkové prepojenie a personálne prepojenie 
s poskytovateľom multiplexu, ktorý na území Slovenskej republiky poskytuje len miestny 
multiplex alebo terestriálny multiplex len v rozhlasovom pásme alebo len v analógovom pásme. 
 
Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 až 3 ZVR: 
(1) Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u vysielateľa posudzuje RVR. 
(2) Vysielateľ alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť RVR na posúdenie doklady 
potrebné na preukázanie splnenia podmienok a obmedzení podľa § 50 alebo § 51. 
(3) Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 50 alebo § 51, RVR určí 
vysielateľovi primeranú lehotu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, RVR odníme 
vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie. 
 
V prípade prevodu podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vysielateľa 
s licenciou udelenou podľa DZ je vysielateľ podľa § 28 ods. 3 DZ v spojení s § 31 ods. 2 písm. a)  
až c) DZ povinný požiadať RVR o udelenie predchádzajúceho súhlasu s takýmto prevodom.  
RVR v konaní o udelenie predchádzajúceho súhlasu posudzuje aj majetkové a personálne vzťahy.  
 
V roku 2020 posudzovala RVR v súvislosti s vyššie uvedenými ustanoveniami nasledovné 
prípady: 
 
Držiteľ licencie č. R/101 a RD/23 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Best FM, 
spoločnosť BEST FM Media, spol. s r.o., Strojnícka  31, 821 05 Bratislava, požiadal o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach 
držiteľa licencie č. R/101 a RD/23 spoločnosti BEST FM Media, spol. s r.o., Strojnícka  31, 821 
05 Bratislava zo spoločníkov – prevodcov Ing. Libor Chrást, V. Hložníka 8, 841 05 Bratislava 
a Monika Tordsson, Bilíkova 14, 841 01 Bratislava na nadobúdateľa Geach s.r.o., Strojnícka 
31, 821 05 Bratislava- Ružinov, ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcov  
na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti 
BEST FM Media, spol. s r.o. 
 
K  prevodu  obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa v roku 2020 nedošlo.  
 
Držiteľ licencie č. R/102 na vysielanie rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES, spoločnosť  
BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany, požiadal o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie  
č. R/102 spoločnosti BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany zo spoločníka – prevodcu 
WP Production a.s., Mostná 13, 949 01 Nitra na nadobúdateľa - Mesto Topoľčany,  
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu 
z prevodcu na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach 
spoločnosti BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany. 
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K  prevodu  obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa v roku 2020 nedošlo. 
 
Držiteľ licencie č. TD/223 na vysielanie televíznej programovej služby Šport+, spoločnosť 
SPRAVCA SK, s.r.o., H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra požiadal o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie  
č. TD/223 spoločnosti SPRAVCA.SK, s.r.o., H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra  
zo spoločníka – prevodcu Patrik Matejka, H. Meličkovej 1422/2, 949 01 Nitra na nadobúdateľa 
Daniela Lukáčová, Majerská 35, 821 07 Bratislava, ktorá prevodom 50%-ného obchodného 
podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti SPRAVCASK, s.r.o., H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra a na nadobúdateľa 
Ing. Jakub Kráľ, Perecká 2964/4, 934 05 Levice, ktorý prevodom 50%-ného obchodného podielu 
z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný obchodný podiel na základnom imaní a na hlasovacích 
právach spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra. 
 
K  prevodu  obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľov v roku 2020 aj došlo. 
 
Držiteľ licencie č. TD/213 na vysielanie televíznej programovej služby tviQ, spoločnosť  
Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto, požiadal  
o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 50%-ného podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/213 Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03, 
Bratislava – mestská časť Nové Mesto zo spoločníka – prevodcu Ing. Zuzana Vrbová,  
Pod Zečákom 70, 841 03 Bratislava na nadobúdateľa JUDr. Branko Vrba, H. Meličkovej 9,  
841 05 Bratislava, ktorý prevodom 50 %-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa 
získa 100 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti  
Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03, Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 
 
K  prevodu  obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľov v roku 2020 nedošlo. 
 
Držiteľ licencie č. TD/177 na vysielanie televíznej programovej služby TV Raj, spoločnosť  
Raj Production, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, požiadal o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach 
držiteľa licencie č. TD/177 spoločnosti Raj Production, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 
01 Žilina zo spoločníka – prevodcu MATEA, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina na 
nadobúdateľa Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, Framborská 12, 
010 01 Žilina, ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 
100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti spoločnosť  
Raj Production, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina.  

 
K  prevodu  obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľov v roku 2020 nedošlo. 
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3.1.7 Prehľad sankcií uložených v oblasti licencií na vysielanie a registrácií    
retransmisie 
 
V oblasti licencií na vysielanie RVR v roku 2020 uložila päť upozornení na porušenie zákona, 
pričom jedno bolo uložené rozhlasovému vysielateľovi a štyri boli uložené televíznym 
vysielateľom. RVR v roku 2020 sankčne odňala tri licencie na rozhlasové vysielanie. RVR v roku 
2020 tiež odňala frekvencie trom rozhlasovým vysielateľom. V oblasti registrácií retransmisie RVR 
uložila jedno upozornenie na porušenie zákona. RVR v roku 2020 nezrušila sankčne ani jednu 
registráciu retransmisie ani neuložila žiadnu pokutu poskytovateľovi retransmisie. 

 
3.1.7.1 Prehľad sankcií uložených v oblasti licencií 
 

KABELTELSAT s. r. o. 
RVR dňa 2. 12. 2020 uložila spoločnosti KABELTELSAT s. r. o. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 ZVR, ktorého sa dopustila tým,  
že dňa 8. 5. 2020 odvysielala komunikát s názvom Videonoviny na programovej službe označenej 
tvN bez udelenej licencie. 
 

Rádio Prešov, s.r.o. – R/100 

RVR dňa 4. 11. 2020 uložila spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona za to, že v dňoch 24. 8. 2020 a 24. 9. 2020 nevyužíval frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa 
na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa  
§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 

MV Média, s.r.o. – T/224 

RVR dňa 9. 9. 2020 uložila spoločnosti MV Média, s.r.o. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona za porušenie povinnosti ustanovenej v § 51 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že tým,  
že zmeny sídla, štatutárneho zástupcu - konateľa spoločnosti a spoločníka spoločnosti zo dňa  
3. 3. 2020 ako údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie na vysielanie podľa § 46 ZVR, 
neoznámil RVR v lehote do 15 dní odo dňa ich vzniku. 
 

Novocentrum Nové Zámky a.s. – TD/24 

RVR dňa 29. 1. 2020 uložila spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. sankciu – upozornenie  
na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej v § 28 ods. 4 DZ v súvislosti s tým,  
že tým, že zmeny v štatutárnom orgáne spoločnosti - predstavenstve zo dňa 26. 4. 2019 a zmenu 
člena dozornej rady spoločnosti zo dňa 26. 4. 2019, ako jedného z údajov uvedených v žiadosti 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 DZ, neoznámil RVRv lehote do 15 dní  
od ich vzniku. 
 

Káblová televízia Komjatice s.r.o. – TD/125 

RVR dňa 29. 1. 2020 uložila spoločnosti Káblová televízia Komjatice s.r.o. sankciu – upozornenie 
na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej v § 28 ods. 4 DZ v súvislosti s tým,  
že tým, že zmeny v súvislosti s nevysielaním programov na programovej službe Info kanál 
Komjatice, od 1. 3. 2019 do 26. 6. 2019, a teda zmeny v špecifikácii programových typov  
ako jedného z údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 26 
DZ, neoznámil RVR v lehote do 15 dní od ich vzniku. 
 

3.1.7.2 Prehľad rozhodnutí o odňatí frekvencií 
 

RADIO ONE, s.r.o. – R/91 

RVR dňa 26. 2. 2020 odňala spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. frekvenciu 89,2 MHz Brezno vzhľadom 
na to, že ju v dňoch 7. 8. 2019, 2.,4. a 17. 9. 2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
RVR dňa 1. 7. 2020 odňala spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. 

 frekvenciu 90,6 MHz Nitra vzhľadom na to, že ju v dňoch 10. 2. 2020 
a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
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 frekvenciu 91,4 MHz Žiar nad Hronom vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020 
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 94,9 MHz Handlová vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 2. 2020 
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 95,0 MHz Nová Baňa vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020 
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 107,5 MHz Ružomberok vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020 
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 

RADIO ONE ROCK, s.r.o. – R/106 

RVR dňa 26. 2. 2020 odňala spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. frekvenciu 97,4 MHz Topoľčany 
vzhľadom na to, že ju v dňoch 7. 8. 2019 a 5. 12. 2019 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 
RVR dňa 1. 7. 2020 odňala spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. 

 frekvenciu 91,3 MHz Banská Bystrica vzhľadom na to, že ju v dňoch 15. 1. 2020 
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 91,8 MHz Trenčín vzhľadom na to, že ju v dňoch 4. 2. 2020 
a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 93,4 MHz Trnava vzhľadom na to, že ju v dňoch 4. 2. 2020 
a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 98,1 MHz Zvolen vzhľadom na to, že ju v dňoch 15. 1. 2020 
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 104,5 MHz Prievidza vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 2. 2020 
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 105,4 MHz Nitra vzhľadom na to, že ju v dňoch 6. 2. 2020 
a 7. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 107,2 MHz Martin vzhľadom na to, že ju v dňoch 27. 1. 2020 
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 

RADIO ROCK, s. r. o. – R/110 

RVR dňa 1. 7. 2020 odňala spoločnosti RADIO ROCK, s. r. o. 

 frekvenciu 92,4 MHz Ružomberok vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 2. 2020 
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 94,7 MHz Topoľčany vzhľadom na to, že ju v dňoch 12. 2. 2020 
a 6. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

 frekvenciu 95,8 MHz Žiar nad Hronom vzhľadom na to, že ju v dňoch 21. 1. 2020 
a 11. 5. 2020 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená, 

čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR. 
 

3.1.7.3 Prehľad rozhodnutí o odňatí licencií 
 

RADIO ONE, s.r.o. – R/91 

RVR dňa 23. 9. 2020 odňala spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. licenciu č. R/91 na vysielanie 
programovej služby Rádio One z dôvodu, že ju nevysielal dlhšie, ako 30 dní počas kalendárneho 
roka. 

 
RADIO ONE ROCK, s.r.o. – R/106 

RVR dňa 23. 9. 2020 odňala spoločnosti RADIO ONE ROCK, s.r.o. licenciu č. R/106 na vysielanie 
programovej služby Radio One Rock z dôvodu, že ju nevysielal dlhšie, ako 30 dní počas 
kalendárneho roka. 
 

RADIO ROCK, s. r. o. – R/110 

RVR dňa 23. 9. 2020 odňala spoločnosti RADIO ROCK, s. r. o. licenciu č. R/110 na vysielanie 
programovej služby Rádio One Retro z dôvodu, že ju nevysielal dlhšie, ako 30 dní počas 
kalendárneho roka. 
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3.1.7.4 Prehľad sankcií uložených v oblasti registrácií retransmisie 
 

Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné – TKR/114 

RVR dňa 16. 12. 2020 uložila spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné  
sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že v období od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 poskytoval 
retransmisiu programových služieb AMC, Minimax, Spektrum, Sport l a TV Paprika bez súhlasu ich 
pôvodného vysielateľa. 
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3.1.8 Prehľad vydaných rozhodnutí RVR v oblasti licencií na vysielanie 
a registrácií retransmisie 
 
Rozhodnutia RVR v oblasti rozhlasového vysielania 

Rozhodnutia o udelení licencie na analógové vysielanie 2 

Rozhodnutia o udelení licencie na digitálne vysielanie 2 

Rozhodnutia o odňatí licencie 6 

Rozhodnutia o odňatí frekvencie 6 

Rozhodnutia o zmene licencie 27 

Rozhodnutia o prerušení správneho konania 4 

Rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 5 

Rozhodnutia o uložení pokuty 0 

Rozhodnutia o upozornení na porušovanie ustanovení ZVR 1 

Rozhodnutia o zastavení konania 18 

Rozhodnutia o udelení súhlasu 2 

Rozhodnutia procesné 0 

Rozhodnutia o udelení výnimky 0 
Tabuľka 19 

 
 
Rozhodnutia RVR v oblasti televízneho vysielania 

Rozhodnutia o udelení licencie na analógové vysielanie  0 

Rozhodnutia o udelení licencie na digitálne vysielanie 15 

Rozhodnutia o odňatí licencie 0 

Rozhodnutia o zmene licencie 26 

Rozhodnutia o prerušení správneho konania 11 

Rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 1 

Rozhodnutia o uložení pokuty 0 

Rozhodnutia o upozornení na porušovanie ustanovení ZVR 4 

Rozhodnutia o zastavení konania 8 

Rozhodnutia o udelení súhlasu 3 

Rozhodnutia procesné 0 
Tabuľka 20 

 
 
Rozhodnutia RVR v oblasti registrácie retransmisie 

Rozhodnutia o registrácii retransmisie 4 

Rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie 3 

Rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie 47 

Rozhodnutia o prerušení správneho konania 15 

Rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 1 

Rozhodnutia o uložení pokuty 0 

Rozhodnutia o upozornení na porušovanie ustanovení ZVR 1 

Rozhodnutia o zastavení konania 1 

Rozhodnutia o udelení súhlasu 0 

Rozhodnutia procesné 0 
Tabuľka 21 
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3.2 Dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov vo vzťahu  
k obsahu vysielania 
 

3.2.1 Hlavné zásady dohľadu a ich realizácia  
 
Pre dohľad nad dodržiavaním povinností vysielateľov vo vzťahu k obsahu vysielaných programov 
je v rámci Kancelárie RVR zriadený Programový odbor.  
 
Dodržiavanie zákonnosti v obsahu vysielania televíznych a rozhlasových staníc sa zisťuje 
prostredníctvom monitorovania vysielania jednotlivých vysielateľov a je realizovaný v dvoch 
základných formách – plánovaný monitoring a monitoring na základe sťažností/podaní.  
 

Plánovaný monitoring  
Určuje sa pre jednotlivé televízne a rozhlasové stanice osobitne a zahŕňa monitorovanie 
vysielania  za určité časové obdobie a monitorovanie vybraných špecifických programov.  
 
Plánovaný kontinuálny monitoring  
Plánované kontinuálne monitorovanie kompletného vysielania sa realizuje najmä u regionálnych 
a lokálnych vysielateľov, pričom rozsah monitorovaného obdobia určuje štruktúra a časový rozsah 
vysielania.  
 
Plánovaný výberový monitoring (špecifický monitoring) 
Zahŕňa monitoring vybraných špecifických programov alebo zložiek programovej služby.  
 

Monitoring na základe sťažností/podaní  
Okrem plánovaných monitoringov realizuje RVR aj monitoring vysielania na základe sťažností. 
Táto časť vzhľadom na množstvo sťažností a kapacitné možnosti Kancelárie RVR patrí stále 
k dominantným činnostiam RVR v oblasti monitorovania. 
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3.2.2 Rozhlasové vysielanie 
 
 

3.2.2.1 Výsledky monitorovania programov a prešetrenia sťažností  
 

Vysielateľ na základe zákona 
 
Rozhlasové vysielanie RTVS, vysielateľa na základe zákona bolo v roku 2020 monitorované  
na základe špecifického monitoringu a na základe sťažností. V rámci špecifického monitoringu  
sa realizovalo monitorovanie v súvislosti s voľbami do NR SR (kapitola 3.2.5). 
Z celkového počtu 27 prešetrených sťažností smerujúcich voči rozhlasovému vysielaniu RTVS bola 
1 sťažnosť posúdená ako opodstatnená, 25 neopodstatnených a 1 sťažnosť bola v časti posúdená 
ako nepreskúmateľná a v časti ako neopodstatnená.  
 

Rádio Slovensko 
RVR v roku 2020 uzatvorila monitoringy a sťažnosti týkajúce sa ešte vysielania z roku 2019. 
Vzťahovali sa k nasledovným programom: 
 
Z prvej ruky, zo dňa 5. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že v diskusii na tému Antisemitizmus  
v Európe je na vzostupe došlo k neobjektívnosti, tendenčnosti a šíreniu nepravdivých údajov  
o jednej z prezentovaných osôb. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 12. 11. 2019 – sťažovateľ namietal porušenie objektivity v príspevku 
informujúcom o havarijnom stave mestskej skládky v Liptovskom Mikuláši. RVR začala správne 
konanie pre možné porušenie ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR. Po preskúmaní podkladov 
RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Vysielanie, zo dňa 9. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že vo vysielaní Rádia Slovensko zaznel 
príspevok o rakúskom lyžiarskom stredisku Stubaital, ktorý mal mať podľa neho charakter skrytej 
mediálnej komerčnej komunikácie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Z prvej ruky, zo dňa 10. 12. 2019 – sťažovateľ namietal voči údajnej neobjektívnosti vydania 
relácie, ktorého témou boli dezinformácie a fake news. Takisto namietal voči skladbe 
diskutujúcich hostí. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. Výsledky monitorovania sme  
pre väčšiu prehľadnosť tematicky rozdelili do nasledovných oblastí: všestrannosť informácií, 
objektivita a vyváženosť, ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých a reklama, sponzoring 
a umiestňovanie produktov. 
 
Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 
 
Rádiožurnál, zo dňa 9. 1. 2020 o 12.00 h, 27. 1. 2020 o 07.00, 12.00 h a 18.00 h – sťažovateľ 
namietal presnosť informácií, nakoľko v jednom z príspevkov bol podľa neho použitý nepresný 
termín „cestná daň“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 10. 1. 2020 o 12.00 h, 17. 1. 2020 o 07.00 h – sťažovateľ namietal presnosť 
informácií, nakoľko v jednom z príspevkov bol podľa sťažovateľa použitý nepresný termín „cestná 
daň“ a termín „kasa“, na označenie štátneho rozpočtu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Vysielanie, zo dňa 15. 1. 2020 - sťažovateľ namietal, že v rannom vysielaní došlo tematizovaním 
tzv. rekreačných poukazov k predvolebnému nadŕžaniu strane SNS. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Rádiožurnál, zo dňa 28. 1. 2020 o 18.00 h a 22.00 h - sťažovateľ namietal spôsob spracovania  
a nedostatočné pokrytie prezentovanej témy v príspevkoch informujúcich o zverejnení 
telefonických záznamov dokazujúcich komunikáciu Andreja Danka s Alenou Zsuzsovou, 
obžalovanou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila v oboch bodoch ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 29. 1. 2020 o 18.00 h – sťažovateľ namietal všestrannosť a presnosť 
informácií, nakoľko v jednom z príspevkov bol podľa neho použitý nepresný termín „cestná daň“ 
a taktiež malo dôjsť k skresleniu tvrdenia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho o dohode medzi 
vládou a Úniou dopravcov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 29. 1. 2020 o 19.00 h – sťažovateľ namietal všestrannosť a presnosť 
informácií, nakoľko v jednom z príspevkov bol podľa sťažovateľa použitý nepresný termín  
„daň z motorových vozidiel“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 25. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že redaktor neuviedol presnú informáciu 
o tom, kedy majú byť z dôvodu pandémie zatvorené obchody. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS a Rádiožurnál, zo dňa 22. 4. 2020 - sťažovateľ namietal, že príspevok o vznesení 
obvinenia voči bývalému šéfovi Správy štátnych hmotných rezerv Kajetánovi Kičurovi bol 
neobjektívny, a to z dôvodu, že Kajetán Kičura v príspevku nedostal priestor na vyjadrenie. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Dobré ráno, Slovensko, zo dňa 10. 5. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť  
a nezabezpečenie plurality názorov v rámci diskusnej časti programu Hosť nedeľného Dobrého 
rána, v ktorej s moderátorom diskutoval podpredseda Fóra kresťanských inštitúcii Pavol Kossey  
a ktorá sa tematicky týkala i problematiky zákazu nedeľného predaja. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Hosť Andrey Poláčkovej, zo dňa 21. 5. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali nepravdivosť, 
zavádzanie a šírenie neoverených informácií v rámci témy o oxygenoterapii. RVR začala správne 
konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR 
správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, z dní 3. a 15. 7. 2020, 21. a 27. 8. 2020 - sťažovateľ namietal voči nesprávnemu 
označeniu ministra financií výrazmi ako „šéf štátnej kasy“ alebo „financmajster“, ako aj voči 
označeniu ministra sociálnych vecí a rodiny v skrátenej forme. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. Vzhľadom na to, že RVR 
nedisponovala záznamom vysielania zo dňa 3. 7. 2020 z dôvodu uplynutia zákonom stanovenej 
lehoty na jeho uchovávanie, posúdila sťažnosť v tejto časti ako nepreskúmateľnú. 
 
Ranné správy RTVS, zo dňa 20. 7. 2020 o 07:30 h – sťažovateľ namietal názorovú zaujatosť  
a nevyváženosť v rámci vysielania diskusie, v ktorej na tému oddlžovania nemocníc diskutoval  
s moderátorkou Martin Valachynský, analytik INESS. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 3. 8. 2020 - sťažovateľ namietal nezabezpečenie objektivity a nestrannosti  
v príspevku o 90. výročí narodenia bývalého prezidenta SR Michala Kováča. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nedožité 90. narodeniny prezidenta Michala Kováča, zo dňa 3. 8. 2020 - sťažovateľ namietal 
nezabezpečenie objektivity a nestrannosti v programe o životnom príbehu prvého prezidenta 
Slovenskej republiky Michala Kováča. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 13. a 14. 8. 2020 – sťažovateľ namietal voči odvysielaniu štylisticky 
nevhodných výrazov "má pod palcom" a "hlavný súd v Prahe“ v príspevku, ktorý informoval o tom, 
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že Úrad pre verejné obstarávanie zastavil kontrolu nákupu amerických stíhačiek a v prsípevku 
informujúcom o vzatí Jozefa Majského do predbežnej väzby v Prahe. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
K veci, zo dňa 20. 8. 2020 – sťažovateľ namietal neobjektívnosť a prezentovanie jednostranne 
zameraných názorov v rámci moderovaného rozhovoru, ktorý sa týkal aktuálnej situácie  
na pracovnom trhu v súvislosti s koronakrízou a v ktorom s moderátorkou diskutovala  
Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 22.  9. 2020 a 5. 10. 2020  - sťažovateľ namietal voči nesprávnemu 
označeniu ministra financií výrazmi ako „šéf štátnej kasy“ alebo „financmajster“. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, zo dňa 6. 10. 2020 o 12.00 h a 18.00 h  - sťažovateľ namietal absenciu informácií  
o záveroch vyšetrovania Generálnej prokuratúry SR, ktorá skonštatovala, že Úrad verejného 
zdravotníctva SK porušil zákon v rámci vyhlásenia výnimočného stavu na jar roku 2020. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 
 
Predpoludnie s Barbarou Štubňovou, zo dňa 25. 3. 2020 - sťažovateľ namietal použitie slovného 
spojenia „sedieť na zadku“, ktoré považoval za nevhodné v súvislosti so šírením nového 
koronavírusu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Túto hudbu mám rád, zo dňa 15. 4. 2020 - sťažovateľ namietal, že v programe zaznela skladba 
pesničkára Igora Cvacha, ktorá urážala a hanobila vlastníkov lesnej pôdy (urbárnikov). RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS a Rádiožurnál, zo dňa 22. 4. 2020 - sťažovateľ namietal zásah do osobnej cti 
Kajetána Kičuru v príspevku o vznesení obvinenia voči tejto osobe. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
K veci, zo dňa 20. 8. 2020 – sťažovateľ namietal odvysielanie tvrdení, ktoré mali znevažovať  
na základe národného pôvodu a príslušnosti k národnosti v rámci moderovaného rozhovoru, ktorý 
sa týkal aktuálnej situácie na pracovnom trhu v súvislosti s koronakrízou a v ktorom  
s moderátorkou diskutovala Ivana Molnárová, riaditeľka spoločnosti Profesia. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Pálenica Borisa Filana, zo dňa 12. 9. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe odzneli nevhodné 
vyjadrenia moderátora na adresu aktivistky Grety Thurnbergovej, ktoré podľa neho zasahovali  
do jej ľudskej dôstojnosti. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Reklama na etipos.sk, zo dňa 25. 3. 2020 - sťažovateľ namietal odvysielanie reklamy na hazardné 
hry v čase pandémie a ekonomickej krízy. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Popoludnie s Petrou Bernasovskou, zo dňa 27. 4. 2020 – sťažovateľ namietal odvysielanie skrytej 
reklamy a propagácie novej piesne skupiny Vidiek a skryté promo súkromných aktivít člena 
vedenia RTVS. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Dobré ráno, Slovensko, zo dňa 14. 5. 2020 - sťažovateľ namietal, že v programe bola odvysielaná 
skrytá reklama na koncert Katky Knechtovej. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Hosť Andrey Poláčkovej, zo dňa 21. 5. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali voči propagácii 
obchodných aktivít respondentky programu, Julianny Hložek Grmannovej, ktorá prevádzkuje 
kyslíkové centrum a vyrába kyslíkovú vodu. RVR začala vo veci správne konanie pre možné 
porušenie § 31a ods. 4 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 

Rádio Regina 
Zelená vlna špeciál, zo dňa 7. 8. 2020 – sťažovateľ namietal odvysielanie skrytej reklamy 
spoločnosti O2 v relácii informujúcej o edukačnej kampani Nebuď pirát, ktorej cieľom bolo 
obmedziť používanie mobilných telefónov za volantom a prispieť k vyššej bezpečnosti cestnej 
premávky. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 

 
Rádio Litera 
Café Hyena, zo dňa 22. 1. 2020 - sťažovateľ namietal, že v programe sa opakovane vyskytovali 
vulgarizmy. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 4 ZVR tým,  
že odvysielal program, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú 
skupinu maloletých do 18 rokov, pričom prišlo k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto 
programu v súlade s podmienkami ustanovenými v JSO, za čo mu uložila sankciu – pokutu  
vo výške 497 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
  

Ostatné rozhlasové stanice 
 
RVR sa v roku 2020 zaoberala výsledkami monitorovania, ktoré sa týkali ešte vysielania z roku 
2019: 

 
Rádio Anténa Rock 
Rock music Nonstop, zo dňa 10. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že v rádiu bola odvysielaná 
pieseň od Horkýže Slíže – L.A.G. Song s obscénnym textom. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Ostatné rozhodovania sa už týkali vysielania z roku 2020: 

 
Europa 2 
Sketch Bros na Europe 2, zo dňa 2. 10. 2020 – sťažovateľ namietal voči dvojzmyselným vulgárnym 
vtipom, ktoré v programe odzneli v popoludňajšom čase. RVR začala voči vysielateľovi správne 
konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, z dôvodu nesprávneho uplatnenia JSO.  
K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.   

 
EXPRES  
Hemendex, zo dňa 5. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, že v rádiu bola verejne vyjadrená podpora 
striptízu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 

 
Rádio WOW 
Vysielanie z dní 25., 26., 27. a 28. 6. 2020 – sťažovateľ namietal, že vysielateľ nevysiela v súlade 
s licenciou, keďže vysiela rozdielny obsah  na dvoch rôznych frekvenciách, a to na frekvencii 
Nitra 93,6 MHz a frekvencii Trenčín 106,7 MHz, nevysiela spravodajstvo a ani moderované 
vysielanie. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR 
v súvislosti s tým, že vysielateľ v monitorovaných dňoch mohol vysielať rozhlasovú programovú 
službu v rozpore s udelenou licenciou. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.      

 
FUN RADIO 
Vysielanie, z dní 16. a 20. 7. 2020 – vysielateľ namietal, že v programe Sajfa šou  
a Hity, ktoré milujete s Didianou odznela pieseň Starship od interpretky Nicky Minaj, ktorá podľa 
neho obsahovala vulgárne slová v anglickom jazyku. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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3.2.2.2 Prehľad sankcií 
 

Základné povinnosti rozhlasových vysielateľov (§ 16 a § 18) 
 
Základné a osobitné povinnosti vysielateľa rozhlasovej programovej služby upravujú v ZVR najmä 
dve ustanovenia, a to § 16 a § 18 ZVR. 
 
Povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 a 2 ZVR sa vzťahujú tak na vysielateľov,  
ako aj na poskytovateľov AVMS. 
 
V § 16 ods. 3 ZVR sú ustanovené povinnosti, ktoré sa vzťahujú iba na vysielateľa. Na vysielateľa 
rozhlasovej programovej služby sa vzťahujú najmä nasledujúce povinnosti: 

- zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, 

- zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, 

- uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej 
kvalite; na vyžiadanie RVR poskytnúť záznam vysielania do 15 dní od doručenia žiadosti RVR na 
zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí RVR v licencii po dohode s vysielateľom, 

- zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho 
jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi, 

- odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu  
a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom RVR, 

- pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju 
programovú službu nezameniteľným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť 
programu, 

- vysielať v súlade s udelenou licenciou. 
 
Ustanovenie § 18 ZVR ukladá osobitné povinnosti vysielateľovi na základe zákona, a to najmä 
zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom 
záujme v každej ním vysielanej programovej službe. 
 
RVR v roku 2020 v oblasti rozhlasového vysielania rozhodla o uložení sankcie vo veci dodržiavania 
základných povinností vysielateľov celkovo v 4 prípadoch. V jednom prípade rozhodla o porušení 
povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, a to vo vysielaní programovej služby  
Rádio Patria, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, za čo mu bola uložená  
sankcia – upozornenie na porušenie zákona. V troch prípadoch rozhodla o porušení povinnosti 
ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, a to vo vysielaní programovej služby Rádio One Retro, 
vysielateľa RADIO ROCK, s.r.o., vo vysielaní programovej služby Rádio One, vysielateľa  
RADIO ONE, s.r.o. a vo vysielaní programovej služby Radio One Rock, vysielateľa  
RADIO ONE ROCK, s.r.o., za čo im bola v jednom prípade uložená sankcia – upozornenie  
na porušenie zákona a v dvoch prípadoch sankcia – pokuta vo výške 99 eur.  
 

Programová 
služba/vysielateľ 

(poznámka) 

Dátum 
vysielania 

Zistené 
porušenie 

zákona 

Rozhodnutie RVR zo 
dňa, 

sankcia 

Rádio One Retro  
RADIO ROCK, s.r.o. 
(štatistika o 
odvysielaných 
programoch) 

august, september, 
október, november 
a december 2019  

§ 16 ods. 3 písm. o) 

RL/9/2020 zo dňa  
3. 6. 2020, 
upozornenie na 
porušenie zákona 

Rádio Patria 
Rozhlas a televízia 
Slovenska 
(Kronika) 

10. 2. 2020 § 16 ods. 3 písm. b) 

RL/10/2020 zo dňa  
17. 6. 2020, 
upozornenie na 
porušenie zákona 

Rádio One  
RADIO ONE, s.r.o. 
(štatistika o 
odvysielaných 
programoch) 

august, september, 
október, november 
a december 2019  

§ 16 ods. 3 písm. o) 
RP/29/2020 zo dňa  
3. 6. 2020, 
pokuta 99 eur 
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Radio One Rock  
RADIO ONE ROCK, 
s.r.o. 
(štatistika o 
odvysielaných 
programoch) 

august, september, 
október, november 
a december 2019  

§ 16 ods. 3 písm. o) 
RP/30/2020 zo dňa  
3. 6. 2020, 
pokuta 99 eur 

Tabuľka 22 

 

Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých (§ 19 - § 20) 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých pred nevhodnými obsahmi v televíznom  
a rozhlasovom vysielaní je významnou súčasťou regulácie vysielania patriacou do pôsobnosti RVR. 
Táto oblasť je citlivo vnímaná verejnosťou, ktorá reaguje na odvysielanie nevhodných 
programov, potenciálne ohrozujúcich psychický, fyzický a morálny vývin alebo emocionálny stav 
maloletých, formou podaní a sťažností adresovaných RVR. 
 
Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 ZVR audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová 
služba  a ich zložky nesmú 

- spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných 
práv a slobôd iných, 

- propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo 
hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či 
iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej 
skupine, 

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich 
nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 

- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, 
jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, 

- nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému 
utrpeniu, 

-  zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky. 
  
Ustanovenie § 20 ZVR ustanovuje pre vysielateľa najmä povinnosť  

- zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu 
narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú 
pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, 

- na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa 
osobitného predpisu,  

- zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých  
a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom. 

 
Osobitným predpisom, ktorý obsahuje kritériá pre klasifikáciu programov podľa vekovej 
vhodnosti je Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou  
sa ustanovujú podrobnosti o Jednotnom systéme označovania programov audiovizuálnych diel, 
zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek 
programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.  
 
V roku 2020 rozhodla RVR v oblasti rozhlasového vysielania jedným rozhodnutím o porušení 
ustanovenia § 20 ods. 4 ZVR, a to vo vysielaní programovej služby Rádio Litera, vysielateľa 
Rozhlas a televízia Slovenska, za čo mu bola uložená sankcia – pokuta vo výške 497 eur. 
 

Programová 
služba/vysielateľ 

(poznámka) 

Dátum 
vysielania 

Zistené 
porušenie 

zákona 

Rozhodnutie RVR zo dňa, 
sankcia 

Rádio Litera 
Rozhlas a televízia 
Slovenska 
(Café Hyena) 

22.1.2020 § 20 ods. 4 
RP/45/2020 zo dňa  
23. 9. 2020, 
pokuta 497 eur 

Tabuľka 23 
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Reklama, telenákup a sponzorované programy (§ 31a - § 41) 
 
Ustanovenie § 31a ZVR definuje mediálnu komerčnú komunikáciu, ako aj podmienky jej 
vysielania resp. poskytovania. 
 
Podľa ustanovenia § 31a ods. 1 ZVR sa mediálnou komerčnou komunikáciou rozumie zvuková, 
obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, 
služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku 
činnosť a 
a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú 

protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo 
b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou 

službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu. 
 
Podľa ustanovenia § 31a ods. 2 ZVR mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, 
telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne  
na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie 
reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8 ZVR. 
 
Ustanovenie § 31a ods. 4 ZVR stanovuje zákaz vysielania skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie, ktorá je definovaná v § 31a ods. 3 ZVR. Ustanovenie § 31a ods. 5 ZVR stanovuje  
pri vysielaní mediálnej komerčnej komunikácie povinnosť jej zreteľného a rozoznateľného 
oddelenia od iných zložiek programovej služby. 
 
Ustanovenie § 33 ZVR určuje obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky.  
 
Právna úprava formy a spôsobu uvádzania reklamy a telenákupu a zaraďovania reklamy 
a telenákupu do vysielania je obsiahnutá v ustanoveniach § 34 a 35 ZVR. 
 
Ustanovenie § 37 ZVR stanovuje časový rozsah pre vysielanie reklamy a telenákupu v rozhlasovej 
programovej službe a v § 37a ZVR sú uvedené výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy 
a telenákupu. 
 
Právnu úpravu sponzorovania a jeho obmedzenia stanovujú § 38 a § 39 ZVR. 
 
Ustanovenie § 39a ZVR upravuje inštitút umiestňovanie produktov. Umiestňovanie produktov  
je jedna z foriem mediálnej komerčnej komunikácie, na ktorú sa okrem spoločných podmienok 
pre všetky typy mediálnej komerčnej komunikácie vzťahujú aj osobitné podmienky uvedené  
v ustanovení § 39a ZVR. Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 ZVR je umiestňovanie produktov zvuková, 
obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená  
do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu. 
 
Umiestňovanie produktov je povolené len po splnení zákonom taxatívne vymedzených 
podmienok, ktoré smerujú predovšetkým k ochrane diváka pred nežiaducimi reklamnými 
vplyvmi. Umiestňovanie produktov sa zakazuje v programoch pre vekovú skupinu maloletých  
do 12 rokov. Zakazuje sa taktiež  umiestňovanie produktov, ktoré má spojitosť s fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných 
tabakových výrobkov. 
 
Ustanovenia § 40 a § 41 ZVR obsahujú právnu úpravu týkajúcu sa programovej služby určenej 
výhradne na vlastnú propagáciu a programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup. 
 
V roku 2020 RVR v oblasti rozhlasového vysielania za porušenie pravidiel pre vysielanie mediálnej 
komerčnej komunikácie neuložila žiadnu sankciu. 
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3.2.3 Televízne vysielanie 
 
V roku 2020 boli realizované plánované monitoringy televízneho vysielania, ako aj monitoring 
vysielania na základe sťažností. 

 
3.2.3.1 Výsledky monitorovania programov a prešetrenia sťažností  

 
Vysielateľ na základe zákona 
 
Televízne vysielanie RTVS bolo v roku 2020 monitorované na základe špecifického monitoringu 
a na základe sťažností. V rámci špecifického monitoringu sa realizovalo monitorovanie súvisiace 
s voľbami do NR SR. (kapitola 3.2.5). 
Z celkového počtu 89 prešetrených sťažností smerujúcich voči televíznemu vysielaniu RTVS bolo 
85 neopodstatnených, 1 sťažnosť bola v časti posúdená ako opodstatnená a v časti ako 
neopodstatnená. 3 sťažnosti boli posúdené ako nepreskúmateľné. 
 

Jednotka 
 
RVR v roku 2020 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2019. 
Vzťahovali sa k nasledovným programom: 
 
Správy RTVS, zo dňa 23. 9. 2019 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť, nepresnosť  
a nepravdivosť informácií odvysielaných v spravodajskom príspevku Andrej Babiš by milosť  
od prezidenta neprijal, ktorý informoval o aktuálnom vývoji vo vyšetrovaní kauzy Čapí hnízdo  
v Českej republike. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Góly – body - sekundy, zo dňa 1. 11. 2019 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť, 
nepresnosť, nepravdivosť odvysielaných informácií, prítomnosť hodnotiacich komentárov  
zo strany redaktora, zásah do ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd iných  
v spravodajskom príspevku Rodičia verzus asociácia, ktorý informoval o podozreniach  
z nezákonných praktík vo vedení Slovenskej lyžiarskej asociácie. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nero a Seneca, zo dňa 10. 11. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali, že v programe označenom  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov sa vyskytli mimoriadne násilné scény. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 
 
Upútavka na program Reportéri, zo dňa 11. 11. 2019 - sťažovateľ namietal, že v upútavke  
na príspevok o konfliktoch osoby s Aspergerovým syndrómom a jeho susedov došlo k zásahu  
do základných ľudských práv v príspevku prezentovanej osoby, nakoľko zverejňovali jej 
podobizeň, prejavy osobnej povahy, miesto trvalého bydliska a preukázateľné klamstvá.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
                                         
Reportéri, zo dňa 11. 11. 2019 a repríza zo dňa 15. 11. 2019, Správy RTVS, zo dňa 11. 11. 2019  – 
sťažovateľ namietal, že v príspevkoch informujúcich o konfliktoch osoby s Aspergerovým 
syndrómom a jeho susedov došlo k zásahu do základných ľudských práv v príspevku 
prezentovaných osôb, nakoľko zverejňoval ich podobizeň, miesto trvalého pobytu, prejavy 
osobnej povahy, súkromné údaje, vek a iné. Podľa sťažovateľa taktiež odzneli v príspevkoch 
nepravdivé informácie a jedna z dotknutých strán nedostala priestor na reakciu. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Vlastná propagácia na Spravodajstvo RTVS, zo dňa 22. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že  
v komunikáte bolo uvedené spojenie „nadmerná ťažba“ v negatívnej konotácii v súvislosti  
s realizáciou legálnych aktivít v rámci lesného hospodárstva, pričom toto tvrdenie nemá oporu  
v realite. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
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Správy RTVS, zo dňa 24. 11. 2019 - sťažovateľ namietal názorovú vyváženosť, nepresnosť  
a nepravdivosť informácií odvysielaných v spravodajskom príspevku Lekári naďalej odmietajú 
pohotovosť, ktorý informoval o aktuálnom vývoji v riešení konfliktnej situácie medzi lekármi, 
ktorí odmietajú slúžiť pohotovostnú lekársku službu a zriaďovateľom lekárskej služby.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 28. 11. 2019 - sťažovateľ namietal „tendenčné a neuvážené“ informovanie  
o Istanbulskom dohovore v príspevku Istanbulský dohovor, ktorý informoval o výzve poslancov 
Európskeho parlamentu členským štátom, aby ratifikovali Istanbulský dohovor, ďalej v príspevku 
Poslanci NR SR odmietajú Istanbulský dohovor o uznesení poslancov NR SR, ktorým zaviazali 
Vládu SR odmietnuť Istanbulský dohovor a tiež v príspevku Prečo vznikol Istanbulský dohovor, 
ktorý sa zaoberal témou násilia na ženách. RVR začala správne konanie vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že v programe mohlo dôjsť  
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Červený kapitán, zo dňa 8. 12. 2019 – sťažovateľ namietal výskyt násilia v danom programe.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 11. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním reportáže Prezident 
Tatárskej republiky na Slovensku, ktorá informovala o prijatí prezidenta Tatárskej republiky 
predsedom NR SR Andrejom Dankom, došlo k porušeniu objektivity a k zásahu do práva  
na ochranu osobnosti jednej z prezentovaných osôb. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. Výsledky monitorovania sme  
pre väčšiu prehľadnosť tematicky rozdelili do nasledovných oblastí: všestrannosť informácií, 
objektivita a vyváženosť, ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých, reklama, sponzoring  
a umiestňovanie produktov. 
 
Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 
 
Správy RTVS, zo dňa 9. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči objektívnosti príspevku s názvom  
Vrah ostáva za mrežami, ktorým podľa neho došlo k podnecovaniu verejnosti voči osobám, 
ktorých sa predmetný príspevok týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 17. 1. 2020 – päť sťažovateľov namietalo nepravdivé, jednostranné  
a zaujaté informovanie v príspevku, ktorý informoval o rozhodnutí Vlády SR neratifikovať 
Istanbulský dohovor. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila  
ako neopodstatnené. 
 
Správy RTVS, zo dňa 28. a 29. 1. 2020 – sťažovateľ namietal spôsob spracovania a nedostatočné 
pokrytie prezentovanej témy v príspevku o zverejnení telefonátu Andreja Danka s Alenou 
Zsuzsovou, obžalovanou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v príspevku Predseda NR SR 
dôvod na rezignáciu nevidí. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 4. 2. 2020 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a neobjektívnosť  
v spravodajskom príspevku informujúcom o súdnom procese s Mariánom Kočnerom v súvislosti  
s objednávkou vraždy novinára a jeho snúbenice. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 18. 2. 2020 – sťažovateľ namietal spôsob informovania v príspevku  
o neúspešnom pokuse zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR, ktorá mala rokovať o sociálnych 
opatreniach navrhovaných vládou, konkrétne o návrhu zrušenia diaľničných známok. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
   
Správy RTVS, zo dňa 24. 2. 2020 – sťažovateľ namietal voči neobjektívnemu informovaniu  
v príspevku s názvom 2. svetová vojna, v ktorom mali absentovať informácie o zásluhách 
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Sovietskeho zväzu počas 2. svetovej vojny. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
   
Góly – body - sekundy, zo dňa 1. 3. 2020 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť, 
nepresnosť, nepravdivosť odvysielaných informácií a prítomnosť hodnotiacich komentárov  
zo strany redaktora v spravodajskom príspevku Ani jeden z centra, ktorý informoval o tom,  
že počas uplynulej sezóny reprezentanti, ktorí neboli zaradení do podporného programu 
Národného lyžiarskeho centra, dosahovali lepšie výkony ako reprezentanti, ktorí boli do daného 
programu zaradení. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 8. 3. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a nezabezpečenie 
plurality názorov v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili predstavitelia politických strán budúcej 
vládnej koalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 15. 3. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a nezabezpečenie 
plurality názorov v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili končiaci a nastupujúci predsedovia vlád SR 
Peter Pellegrini a Igor Matovič. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 22. 3. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali názorovú nevyváženosť  
a nezabezpečenie plurality názorov v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili Prezidentka SR  
Zuzana Čaputová, premiér SR Igor Matovič a predseda NR SR Boris Kollár. Na základe 
preskúmania podkladov RVR začala správne konanie v súvislosti s možným porušením  
§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 29. 3. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a nezabezpečenie 
plurality názorov v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili bývalí a súčasní ministri financií SR 
Ladislav Kamenický a Eduard Heger. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 2. 4. 2020 – sťažovateľ namietal voči nepresným údajom, konkrétne voči 
slovnému spojeniu „vyhodiť zákon“ namiesto „stiahnuť návrh zákona“, „dať na čelo“ namiesto 
„zvoliť predsedu“ a pod. Námietka smerovala aj voči použitiu nespisovného slova „kľud“.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 5. 4. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a nezabezpečenie 
plurality názorov v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili bývalí a súčasní ministri hospodárstva SR 
Peter Žiga a Richard Sulík. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 7. 4. 2020 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a neobjektívnosť  
v spravodajskom príspevku informujúcom o okolnostiach, za ktorých bol prepustený na slobodu 
kardinál George Pell, ktorý bol odsúdený a vzatý do väzby na základe obvinení zo sexuálneho 
zneužívania maloletých chlapcov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Občan za dverami, zo dňa 10. 5. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť  
a nezabezpečenie plurality názorov v reportážnom príspevku, ktorý informoval o presádzaní 
drevín Bratislavskej mestskej časti Ružinov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 6. 6. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali, že odvysielaním príspevku  
s názvom Protivládny protest v Bratislave, ktorý informoval o protestnom zhromaždení 
namierenom proti vláde I. Matoviča, došlo k neobjektívnemu a nepravdivému informovanie. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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OTO 20. ROČNÍK, zo dňa 5. 9. 2020 - 95 sťažovateľov namietalo, že program parodoval  
Boha kresťanov a symboly a sviatosti kresťanstva (kostol, rehoľné sestry, spoveď, desatoro  
a pod.). Podľa nich tak vysielateľ nezabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu 
programu, nakoľko okrem rímskokatolíckej cirkvi nebola zosmiešňovaná žiadna iná cirkev.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 27. 9. 2020 – ôsmi sťažovatelia namietali názorovú nevyváženosť  
a nezabezpečenie plurality názorov v rámci diskusie, ktorej sa zúčastnili Jana Bittó Cigániková, 
predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo (SaS), Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu 
(OĽaNO), Marian Kotleba, predseda strany (ĽSNS) a prostredníctvom telelmostu bol do diskusie 
zapojený aj Richard Raši, poslanec NR SR (nezaradený). RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Reportéri, zo dňa 28. 9. 2020 – sťažovateľ namietal neobjektívnosť a nevyváženosť reportáže  
s názvom Nevyhnutný dozor. Uvedená reportáž mapovala situáciu okolo Štátnej ochrany prírody 
SR. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Druhá vlna, zo dňa 5. 10. 2020 – sťažovateľ namietal voči nevyváženosti programu, nakoľko 
vysielateľ neposkytol priestor iným názorom na tému opatrení proti šíreniu pandémie 
koronavírusu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 6. 10. 2020 o 12.00 h, 16.00 h a 19.00 h, Správy a komentáre, zo dňa  
6. 10. 2020 - sťažovateľ namietal absenciu relevantných informácií v rámci vysielania 
spravodajských relácii počas daného dňa. Podľa sťažovateľa vysielateľ neinformoval o záveroch 
vyšetrovania Generálnej prokuratúry SR, ktorá skonštatovala, že Úrad verejného zdravotníctva 
SR porušil zákon v rámci vyhlásenia výnimočného stavu na jar roku 2020. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Reportéri, zo dňa 19. 10. 2020 – sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a nezabezpečenie 
plurality názorov a prítomnosť vyjadrení bývalého prezidenta PZ SR Tibora Gašpara  
v reportážnom príspevku, ktorý informoval o výsledku Špecializovaného trestného súdu vo veci 
vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 27. 10. 2020 – sťažovateľ namietal voči príspevku Práva pacientov a lekárov 
informujúcom o incidente v košickej pôrodnici, pri ktorom rodička odmietla testovanie  
na koronavírus aj rúško. Podľa sťažovateľa bol príspevok spracovaný nevyvážene, pretože v ňom 
nedostala priestor na vyjadrenie advokátka rodičky. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 7. 11. 2020 – sťažovateľ namietal voči príspevku V Prešove zomrel človek 
čakajúci v rade. Podľa sťažovateľa skutočnosti popísané v príspevku sa odohrali inak, ako bolo 
prezentované v príspevku. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Ľudská dôstojnosť a ochrana maloletých 
 
O 5 minút 12, zo dňa 12. 1. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali, že v diskusnej relácii jeden  
z hostí údajne použil vulgarizmus. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Pásmo detských programov, 14. a 15. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že počas vysielania 
programov pre deti boli v spodnej časti obrazovky prítomné informácie o koronavíruse, medzi 
nimi napríklad údaje o počte mŕtvych, ktoré neboli vhodné pre deti. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Kolonáda, zo dňa 7. 4. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali, že v programe mala odznieť vulgárna 
nadávka, resp. vulgárny výraz, preto mal byť podľa nich program označený ako nevhodný  



 

 

69 

 

pre maloletých do 15 rokov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Inšpektor Lynley, zo dňa 28. 4. 2020 - sťažovateľ namietal nevhodnosť odvysielania scény,  
v ktorej došlo k zastreleniu členov rodiny vrátane malého chlapca. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Candice Renoirová, zo dňa 21. 5. 2020 a v repríze zo dňa 22. 5. 2020 – sťažovateľ namietal voči 
nevhodnosti obsahu programu, v ktorom vyšetrovali znásilnenie ženy vibrátorom. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS o 12.00, 16.00 a 19.00 hod., zo dňa 17. 6. 2020 - sťažovateľ namietal, že  
v príspevkoch o potvrdení koronavírusu v Spišskom Podhradí vysielateľ zasiahol do ľudskej 
dôstojnosti jednej z prezentovaných osôb. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie  
pre možné porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, nakoľko príspevok mohol svojím obsahom  
a spôsobom spracovania zasiahnuť do práva na súkromie v príspevkoch identifikovanej osoby.  
K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.  
 
Candice Renoirová, zo dňa 25. 6. 2020 – sťažovateľ namietal voči obsahu programu v súvislosti  
s dialógmi o homosexuálnom vzťahu a scénami zobrazujúcimi vzťah medzi dvoma ženami  
v programe odvysielanom v popoludňajších hodinách. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Kolonáda, zo dňa 30. 6. 2020 – sťažovateľ namietal, že hoci bol program označený ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov, obsahoval vulgárne a expresívne výrazy. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
OTO 20. ROČNÍK, zo dňa 5. 9. 2020 - 95 sťažovateľov namietalo, že program urážal, 
zosmiešňoval, znevažoval a hanobil náboženstvo kresťanov a židov tým, že parodoval Boha 
kresťanov a symboly a sviatosti kresťanstva (kostol, rehoľné sestry, spoveď, desatoro a pod.). 
Považovali to za znevažovanie a hanobenie na základe viery a náboženstva podľa  
§ 19 ods. 1 písm. b) ZVR. Niektorí zo sťažovateľov tiež explicitne namietali porušenie  
§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania pre možné porušenie 
§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR a v tejto časti uznala sťažnosti za neopodstatnené. Zároveň začala voči 
vysielateľovi správne konanie pre možné porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR  
v súvislosti s tým, že program mohol otvorenou alebo skrytou formou znevažovať alebo hanobiť 
na základe viery a náboženstva. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. 
 
Eva Nová, zo dňa 18. 10. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali voči označeniu nevhodnosti 
programu pre maloletých do 12 rokov, nakoľko podľa nich obsahoval veľa vulgárnych výrazov. 
RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým,  
že označením programu ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.    
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Správy RTVS, zo dňa 11. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že v príspevku RTVS spúšťa dramatický 
seriál Hniezdo, malo dôjsť k propagácii vlastného seriálu vysielateľa, a to nezákonným 
spôsobom. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci príspevku odvysielal informácie o programe 
Hniezdo, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa  
§ 31a ods. 3 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú.  
 
Správy RTVS, zo dňa 1. 2. 2020 – sťažovateľ namietal propagáciu vlastného filmu zo strany RTVS. 
RVR začala voči vysielateľovi na základe zákona správne konanie vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že v predmetnom programe odvysielal príspevok 
Vzniká titulná skladba k filmu Správa, v rámci ktorého odvysielal informácie o audiovizuálnom 
diele Správa, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa  
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§ 31a ods. 3 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS, zo dňa 28. 4. 2020 - sťažovateľ namietal odvysielanie skrytej reklamy a propagácie 
novej piesne skupiny Vidiek, ako aj skryté promo súkromných aktivít člena vedenia RTVS.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
  
Dámsky klub, zo dňa 30. 4. 2020 – sťažovateľ namietal odvysielanie skrytej reklamy a propagácie 
novej piesne skupiny Vidiek, ako aj skryté promo súkromných aktivít člena vedenia RTVS.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televíkend, zo dňa 10. 7. 2020 - sťažovateľ namietal vysielanie skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie v príspevku V Podbieli zažijete nečakané, informujúcom o zaujímavostiach okolia 
obce Podbiel. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 27. 9. 2020 - sťažovateľ namietal vysielanie skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie na Denník N v rámci diskusnej relácie, ktorej sa zúčastnili Jana Bittó Cigániková 
(SaS), Michal Šipoš (OĽaNO), Marian Kotleba (ĽSNS) a prostredníctvom telemostu bol do diskusie 
zapojený aj Richard Raši (nezaradený). RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Reklamný šot na Niké, zo dňa 5. 10. 2020 - sťažovateľ namietal voči propagácii hazardu  
v reklame, ktorá vyzýva na tipovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné 
 
5 proti 5, zo dňa 4. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program nesprevádzali titulky pre osoby  
so sluchovým postihnutím. Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov nedisponovala 
záznamom vysielania z namietaného dňa, posúdila sťažnosť ako nepreskúmateľnú. RVR však 
zmonitorovala vysielanie reprízy zo dňa 5. 2. 2020, pričom nezaznamenala možný rozpor  
s príslušnými ustanoveniami ZVR, a to ani v súvislosti s VTSP. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 15. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že v uvedených programoch sa podávali 
životne závažné informácie vo verejnom záujme, pričom diskutujúci mali rúška,  
čo znemožňovalo odčítanie z pier osobám so sluchovým postihnutím, pričom programy boli tiež 
bez prekladu do posunkovej reči pre nepočujúcich. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Správy RTVS (rubrika Zaostrené), z dní 21. a 22. 9. 2020 – sťažovateľ namietal, že Správy RTVS  
sa menia na teleshopping a redaktorka rubriky promovala operatívny a finančný lízing, pričom 
oslovila len jednu lízingovú spoločnosť a so superlatívami urobila promo jej produktu. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 

Dvojka 
RVR v roku 2020 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2019. 
Vzťahovali sa k nasledovným programom: 
 
Roma Spirit 2019, zo dňa 5. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe odzneli dve alebo tri 
vulgárne slová v piesni interpreta Čavalenky. RVR začala správne konanie vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v programe mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Loli paradička, zo dňa 30. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že program obsahoval množstvo 
nevhodných výrazov. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že vysielateľ označil program ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie 
zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. Výsledky monitorovania sme  
pre väčšiu prehľadnosť tematicky rozdelili do nasledovných oblastí: všestrannosť informácií, 
objektivita a vyváženosť, ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých, reklama, sponzoring  
a umiestňovanie produktov. 
 
Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 
 
Do kríža, zo dňa 20. 5. 2020 – štrnásť sťažovateľov namietalo, že program, v ktorom diskutovali 
na tému interrupcie F. Palko a M. Poliačik, nebol objektívny a nestranný, resp. v ňom nebola 
zabezpečená názorová pluralita, a to jednak z dôvodu, že v diskusii absentovali ženy, a tiež kvôli 
výkonu moderátora J. Danišku, ktorý podľa sťažovateľov nebol nestranný a profesionálny.  
RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  
a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosti 
posúdila ako neopodstatnené. 
 
Inkvizícia, zo dňa 22. a 23. 7. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali, že štvordielny dokument  
o inkvizícii prezentoval jednostranný pohľad na danú problematiku a skresľoval historické fakty. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ľudská dôstojnosť a ochrana maloletých 
 
Do kríža, zo dňa 20. 5. 2020 – traja sťažovatelia namietali, že program, v ktorom diskutovali  
na tému interrupcie F. Palko a M. Poliačik a moderovali ho J. Daniška a Š. Chrappa, zasahoval  
do ľudskej dôstojnosti a základných práv žien. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Sme doma, zo dňa 17. 6. 2020 - sťažovateľ namietal, že v príspevku Župné domy, ktoré zostali  
v zahraničí, ktorý informoval o vzniku filmovej série prezentujúcej bývalé hornouhorské župné 
sídla, boli odvysielané vyjadrenia znevažujúce Trianonskú mierovú zmluvu, podnecujúce 
nenávisť a podporujúce vojnový stav. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Inkvizícia, zo dňa 22. a 23. 7. 2020 – sťažovateľ namietal, že štvordielny dokument o inkvizícii 
urážal a znevažoval protestantov, židov, ateistov, agnostikov a humanistov, a tiež zľahčoval  
a schvaľoval mučenie, násilie a vraždenie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Novoročný koncert Viedenských filharmonikov, zo dňa 1. 1. 2020 - sťažovateľ namietal,  
že vysielateľ prerušil priamy prenos novoročného koncertu viedenských filharmonikov reklamou 
na Rolex, pričom ju neoznačil ako reklamu. Vysielateľ doručil RVR neúplný záznam vysielania 
programu, RVR tak obsah nemohla posúdiť a v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR, za čo mu uložila sankciu – pokutu 165 eur. Sťažnosť bola posúdená  
ako nepreskúmateľná.    
 
Farmárska revue, zo dňa 10. 5. 2020 - sťažovateľ namietal, že spôsob vysielania súťaže o traktor 
v programe je zavádzajúci, nakoľko vysielateľ v dieloch programu neinformuje o termíne 
losovania výhercu súťaže. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné 
 
Divoký Yellowstone,  zo dňa 3. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že program mal neodborný 
slovenský preklad a šíril dezinformácie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Tiesňové volanie, zo dňa 17. 1. 2020 - sťažovateľ namietal, že otvorené titulky neobsahovali 
informácie o rôznych zvukoch dôležitých z hľadiska deja filmu. RVR monitoringom zistila, že išlo 
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o vysielanie dánskeho filmu v pôvodnom znení s titulkami v slovenskom jazyku. Podmienky 
vysielania takýchto titulkov ZVR neupravuje s ohľadom na osoby so sluchovým postihnutím. RVR 
tak nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
Krtko, zo dňa 26., 28. a 30. 4. 2020 – sťažovateľ namietal, že program klasifikovaný ako detský 
porušuje zákon č. 270/1995 o štátnom jazyku SR. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Vysielanie, zo dňa 1. 5. 2020 - sťažovateľ namietal nečitateľnosť titulkov vo vysielaní  
na programovom okruhu Dvojka, ktoré mali byť prekrývané informačnou lištou zobrazujúcou 
informácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
           

Vysielatelia na základe licencie 
 
TV MARKÍZA 
V roku 2020 bolo vysielanie TV MARKÍZA monitorované v rámci špecifického monitoringu  
a na základe sťažností. Z celkového počtu 74 prešetrených sťažností smerujúcich voči  
TV MARKÍZA boli 2 sťažnosti opodstatnené, 71 neopodstatnených a 1 sťažnosť bola posúdená  
ako nepreskúmateľná. 
 
RVR v roku 2020 uzatvorila monitoringy a sťažnosti týkajúce sa ešte vysielania z roku 2019. 
Vzťahovali sa k nasledovným programom: 

 
Nezastaviteľný, zo dňa 14. 6. 2019 - sťažovateľ namietal, že americký akčný film bol označený 
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov aj napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia  
na živých bytostiach bez pocitu ľútosti, zobrazenie prejavov osôb s patologickými normami 
správania, vulgárne vyjadrovanie, zobrazenie prejavov nenávisti a neznášanlivosti. RVR 
v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že program označil  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím nesprávne uplatnil JSO, za čo mu uložila  
sankciu – pokutu vo výške 12 000 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Televízne noviny, zo dňa 6. 7. 2019 - sťažovateľ namietal zásah do ľudskej dôstojnosti 
v príspevku Chytili zlodejov, ktorý informoval o zadržaní skupiny občanov, ktorí sú podozriví  
zo spáchania trestného činu lúpeže. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR tým, že v príspevku boli odvysielané zábery, ktoré svojím obsahom  
a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v programe identifikovanej 
osoby. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Bláznivý pohreb, zo dňa 27. 7. 2019 - sťažovateľ namietal voči označeniu programu  
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pretože obsahoval obscénne a vulgárne 
vyjadrenia. RVR v správnom konaní rozhodla o porušení § 20 ods. 3 ZVR tým, že vysielateľ 
nesprávne uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých  
do 12 rokov. Za porušenie predmetného ustanovenia bola vysielateľovi uložená sankcia – pokuta 
vo výške 663 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Líbáš jako ďábel, zo dňa 11. 8. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov aj napriek tomu, že obsahoval obscénnosti.  
RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne označil 
symbolom JSO program, ktorý obsahoval scény s vulgárnym vyjadrovaním. RVR uložila 
vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Televízne noviny, zo dňa 14. 8. 2019 – sťažovateľ namietal voči spravodajskému programu, 
v ktorom boli odvysielané informácie o stožiari, ktorý dal pred budovou NR SR postaviť  
jej predseda Andrej Danko. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že vysielateľ odvysielal program Televízne noviny  
s príspevkom Už stojí, v ktorom v programe mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti  
a nestrannosti. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
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Farma, zo dňa 2. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval nevhodné správanie, propagoval sex a alkohol. RVR začala 
voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 3. 9. 2019 a repríza zo dňa 4. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že program označený 
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval nevhodné scény nahých žien vo vani.  
RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, 
nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR neskôr 
správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 17. 9. 2019 - sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný pre 
maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénnosti. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko klasifikovaním programu ako nevhodného 
pre maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, za čo mu uložila úhrnnú sankciu – pokutu  
vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 19. 9. 2019 – sťažovateľ namietal odvysielanie spravodajského 
príspevku o odsúdenom dozorcovi za korupciu, ktorý mal zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti 
jednej z osôb prezentovanej v príspevku. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Farma, zo dňa 20. 9. 2019 - sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénnosti, expresívne vyjadrovanie a slovnú agresivitu  
a zobrazuje osoby s deviantným správaním. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci 
možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO.  
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako 
neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 23. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR začala voči vysielateľovi 
správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Atomic Blonde, z dní 23., 25., 26., a 28. 9. 2019 - sťažovateľ namietal,  
že upútavka obsahovala scény násilia. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 19 ods. 2 ZVR, nakoľko upútavka obsahovala výňatky z programu znázorňujúce scény násilia. 
Vysielateľovi uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur a sťažnosť bola posúdená  
ako opodstatnená.  
 
Farma, zo dňa 24. 9. 2019 - sťažovateľ namietal, že program obsahoval obscénnosti a prejavy 
neznášanlivosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie z dôvodu možného porušenia  
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že vysielateľ nesprávne uplatnil JSO a program označil ako nevhodný  
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie 
zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 26. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov aj napriek tomu, že obsahoval obscénnosti a zobrazenie prejavov 
neznášanlivosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov 
RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 27. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénnosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie 
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
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Farma, zo dňa 27. 9. a repríza zo dňa 30. 9. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali, že program  
s označením ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénnosti a zobrazenie 
prejavov neznášanlivosti a nenávisti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci 
možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO.  
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosti posúdila ako 
neopodstatnené. 
 
Farma, zo dňa 1. 10. 2019 - sťažovateľ namietal voči označeniu programu ako nevhodný  
pre maloletých divákov do 12 rokov, pretože obsahoval obscénnosti, slovnú agresivitu a prejavy 
neznášanlivosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie z dôvodu možného porušenia  
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že vysielateľ nesprávne uplatnil JSO a program označil ako nevhodný  
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie 
zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 2. a 3. 10. 2019 - sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénnosti, slovnú agresivitu a prejavy 
neznášanlivosti. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že vysielateľ označil program ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie 
zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 7. 10. 2019 – sťažovateľ namietal odvysielanie spravodajského 
príspevku o odsúdení mafiánov zo skupiny Šátorovcov, ktorý mal zasiahnuť do práv na ochranu 
osobnosti prezentovaných osôb. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 8. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol neadekvátne označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, nakoľko obsahoval obscénnosti a správanie 
podnecujúce maloletých k prejavom neznášanlivosti. RVR začala voči vysielateľovi správne 
konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 9. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénnosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie 
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 11. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénnosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie 
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 14., 16. a 18. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že programy boli označené  
ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov aj napriek tomu, že obsahovali obscénnosti 
a zobrazenia osôb s deviantným správaním. RVR začala správne konanie vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielaním programov mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila 
a sťažnosti posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Horná Dolná, zo dňa 31. 10. 2019 - sťažovateľ namietal výskyt nadávok urážajúcich Boha.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Americký zabijak, zo dňa 2. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe boli kvôli reklame 
vynechané scény z filmu. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať 
audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam.  
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Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 12. 11. 2019 - sťažovateľ namietal, že v príspevku Kaštan pristúpil  
na dohodu, ktorý informoval o uzavretí dohody o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom, 
došlo k porušeniu práva na ochranu osobnosti. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Teleráno, zo dňa 15. 11. 2019 - sťažovateľ namietal, že v programe hrala kapela Tublatanka,  
na ktorú tancovala Gizela Oňová napriek tomu, že v daným deň platil štátny smútok. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. RVR zároveň  
na základe monitoringu pri prešetrovaní danej sťažnosti začala správne konanie pre možné 
porušenie § 38 ods. 4 ZVR, nakoľko program bol sponzorovaný a mohlo v ňom dôjsť k priamej 
podpore predaja alebo nákupu služby Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci 
spoločnosti Zľavomat.sk, ako i pre možné porušenie § 39a ods. 2 ZVR s odkazom  
na § 39a ods. 5 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že program obsahoval vizuálnu informáciu 
o tovare Peugeot 208, ktorá mohla naplniť definíciu umiestňovania produktov podľa  
§ 39a ods. 1 ZVR, pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti nepripisovať 
neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru. Po preskúmaní podkladov RVR správne konania 
zastavila. RVR zároveň v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 39a ods. 2 ZVR  
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) ZVR tým, že program obsahoval informáciu o službe 
Romantický welness pobyt pre 2 osoby spoločnosti Zľavomat.sk, ktorá naplnila definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 ZVR, pričom v tomto programe došlo k priamej 
podpore predaja tejto služby, za čo mu uložila sankciu – pokutu vo výške 663 eur.  
 
Reklamný šot na H&M, z dní 3., 5. a 6. 12. 2019 – šesť sťažovateľov namietalo nevhodný obsah 
reklamy z hľadiska ochrany maloletých, nakoľko reklama obsahovala scénu zobrazujúcu dvoch 
objímajúcich a bozkávajúcich sa mužov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené.  
 
Televízne noviny, zo dňa 6. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že príspevky o obvinení Andreja 
Kisku z trestného činu a o výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove boli 
neobjektívne, podnecovali verejnosť voči osobám, ktorých sa týkali a aj voči štátnym orgánom 
SR. Hodnotiace úsudky vysielateľa boli podľa sťažovateľa „hysterický nenávistné.“ RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 6. 12. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali, že v príspevku Výbuch plynu 
v Prešove, ktorý informoval o výbuchu plynu v obytnom dome v Prešove, bola zobrazená žena, 
ktorej v danom čase pravdepodobne zomieral rodinný príslušník. Sťažovatelia to označili  
za zobrazenie extrémneho psychického utrpenia a prejav absolútnej bezohľadnosti voči právam 
dotknutej osoby. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila  
ako neopodstatnené.  
 
Mimoriadne televízne noviny, zo dňa 6. 12. 2019 - osem sťažovateľov namietalo voči príspevku 
Výbuch plynu v bytovke, ktorý informoval o výbuchu plynu v obytnom dome v Prešove a v ktorom 
bol zobrazený muž padajúci z balkóna domu. RVR začala správne konanie vo veci možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. b)  ZVR v súvislosti s tým, že príspevok mohol zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti padajúcej osoby a tiež § 20 ods. 3 v súvislosti s tým, že príspevku nepredchádzalo 
slovné upozornenie o nevhodnosti nasledujúcich záberov pre maloletých divákov. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 
 
Prvé televízne noviny, zo dňa 6. 12. 2019 - osemnásť sťažovateľov namietalo voči príspevku 
Výbuch domu v Prešove, ktorý informoval o výbuchu plynu v obytnom dome v Prešove a v ktorom 
bol zobrazený muž padajúci z balkóna domu. RVR začala správne konanie vo veci možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. b)  ZVR v súvislosti s tým, že príspevok mohol zasiahnuť do ľudskej 
osoby padajúcej osoby. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosti 
posúdila ako neopodstatnené. 
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Shrek 2, zo dňa 7. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že program určený detskému divákovi, nebol 
odvysielaný v slovenčine. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Reklama na Poštovú banku, zo dňa 7. 12. 2019 – sťažovateľ namietal nesprávne použitie zámena 
„tak“ v slovnom spojení „tak výhodná, že...“ RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 7. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že v príspevku Snem SMERu bez Fica, 
ktorý informoval o slávnostnom sneme strany SMER-SD pri príležitosti 20. výročia založenia 
strany, bol neobjektívny a mal podnecovať verejnosť voči osobám, ktorých sa týkal. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
LOVEnie, zo dňa 8. 12. 2019 – sťažovateľ namietal voči nesprávnemu označeniu programu 
symbolom JSO, keďže program podľa neho obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 13. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že príspevok o výbuchu plynu  
v bytovke v Nemecku bol neobjektívny a podnecoval verejnosť voči osobám, ktorých sa týkal. 
Hodnotiace úsudky vysielateľa boli podľa sťažovateľa „hysterický nenávistné.“ RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súboj Titanov, zo dňa 15. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 17. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že príspevky o búraní bytovky  
v Prešove a o dohode Mikuláša Černáka s prokurátorom o vine a treste boli neobjektívne  
a  podnecovali verejnosť voči osobám, ktorých sa týkali a aj voči štátnym orgánom 
SR. Hodnotiace úsudky vysielateľa boli podľa sťažovateľa hystericky nenávistné. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 18. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že príspevok o demolácii paneláku 
na Mukačevskej ulici v Prešove bol neobjektívny a podnecoval verejnosť voči osobám, ktorých  
sa týkal a aj voči štátnym orgánom SR. Hodnotiace úsudky vysielateľa boli podľa sťažovateľa 
hystericky nenávistné. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 20. 12. 2019 – sťažovateľ namietal porušenie objektivity, nevyváženosť 
a manipulatívne spracovanie príspevku Cezhraničné toky pracujúcich v EÚ, ktorý priniesol 
informáciu o ekonomickej migrácii Slovákov žijúcich a pracujúcich v susednom Rakúsku. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Zámena manželiek, zo dňa 20. 12. 2019 – sťažovateľ namietal voči zobrazeniu trestania dieťaťa, 
ktoré vnímal ako násilie vo forme týrania. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. 
 
Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 

 
Televízne noviny, zo dňa 9. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči objektívnosti príspevku  
Po prvýkrát prehovorila, ktorý informoval o začatí hlavného pojednávania s obžalovanou z vraždy 
svojho kamaráta, čím malo dôjsť k podnecovaniu verejnosti voči osobám, ktorých sa predmetný 
príspevok týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 4. 2. 2020 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť  
a neobjektívnosť v príspevku Embargo na zdravie Aleny Zsuzsovej, ktorý informoval o súdnom 
procese s Mariánom Kočnerom v súvislosti s objednávkou vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 
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snúbenice. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 1. 3. 2020 – sťažovateľ namietal „tendenčnosť“ a spôsob spracovania  
v príspevku Fiasko maďarských strán, ktorý informoval o neúspechu maďarských strán 
v parlamentných voľbách. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
v tomto bode ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 27. 3. 2020 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť  
a neobjektívnosť v príspevku Požičiavajú si zamestnancov, ktorý informoval o tom, ako počas 
krízy súvisiacej so šírením koronavírusu reštauračné a hotelierske prevádzky požičiavajú 
zamestnancov prevádzkam na výrobu potravín. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Televízne noviny, zo dňa 4. 4. 2020 – sťažovateľ namietal nepravdivé informovanie v príspevku 
Rudolf Vasky opäť vo väzbe, ktorý informoval o vzatí do väzby známeho youtubera. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Športové noviny, zo dňa 25. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, že odvysielaním príspevku  
Slovan sa obrátil na arbitrážny súd, ktorý sa zaoberal odvolaním futbalového klubu na Športový 
arbitrážny súd v Lausanne, došlo k odvysielaniu nevyvážených a nepresných informácií.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Na telo, zo dňa 6. 9. 2020 - sťažovateľ namietal názorovú nevyváženosť a neobjektívnosť 
v politicko-publicistickej diskusnej relácii, v ktorej s moderátorom na aktuálne témy z domáceho 
politického diania diskutoval predseda vlády SR Igor Matovič. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Na telo, zo dňa 27. 9. 2020 – sťažovateľ namietal porušenie objektivity a odvysielanie klamlivých 
informácií, ktoré mal uviesť moderátor relácie na margo údajného prepustenia dvoch redaktorov 
týždenníka Plus 7 dní. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Reflex, zo dňa 13. 10. 2020 - sťažovateľ namietal jednostranné informovanie v príspevku 
o odsúdení Mariana Kotlebu za extrémizmus a v príspevku o skrytých významoch cifry 1488, 
v súvislosti s propagáciou ktorej bol M. Kotleba odsúdený. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 13. 10. 2020 – sťažovateľ namietal, že v spravodajskom programe bolo 
odvysielané vystúpenie predsedu vlády SR I. Matoviča, ktoré malo obsahovať  nepravdivé 
a nepodložené vyjadrenia k opatreniam ku koronakríze. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 

 
Tuxedo, zo dňa 5. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe označenom ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov bolo zobrazené správanie s vysokým rizikom ublíženia na zdraví,  
bez predchádzajúceho upozornenia. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Komunikát Clavin Platinum, zo dňa 5. 1. 2020 - sťažovateľ namietal voči zaradeniu komunikátu 
pred rodinnú komédiu, ktorá bola podľa JSO označená ako nevhodná pre maloletých do 12 rokov. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
40 rokov panic, zo dňa 5. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 15 rokov obsahoval obscénne vyjadrovanie a gestá. RVR začala voči 
vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Reklamný šot na Volkswagen Multivan 6.1, zo dňa 13. 1. 2020 - sťažovateľ namietal, že reklama, 
v ktorej stojí muž so sekerou, nie je vzhľadom na text a vizuálnu zložku vhodná pre deti a teda 
pre vysielanie počas dňa. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú.  
 
Rýchlo a zbesilo 2, zo dňa 1. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že v ňom zaznelo veľké množstvo 
vulgarizmov neprípustných pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov. RVR začala správne 
konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne 
konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Reklamný šot na SME, zo dňa 3. 2. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali voči šotu zameranému 
proti extrémizmu na školách, v ktorom žiaci v triede hajlujú pred obrazom Jozefa Tisa, 
prezidenta vojnovej SR. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Hnev Titanov,  zo dňa 8. a 9. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia  
na živých bytostiach a zobrazenie prejavov nenávisti. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Komunikát Clavin Platinum, zo dňa 9. 2. 2020 - sťažovateľ namietal voči opakovanému 
odvysielaniu komunikátu, ktorý bol podľa neho nevhodný pre maloletých a zároveň nevhodne 
zaradený do vysielania. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
7 sestier, zo dňa 9. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenia násilia na živých bytostiach, 
najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti. 
Podľa sťažovateľa malo vo filme dôjsť aj k zobrazeniu týraných osôb, k zobrazeniu prejavov osôb 
a skupín s patologickými normami správania či k zobrazeniu prejavu nenávisti. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Dospeláci, zo dňa 10. 2. 2020 - sťažovateľ namietal, že film bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne aj obscénne vyjadrovanie. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Komunikát Clavin Platinum, zo dňa 10. 2. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali voči odvysielaniu 
komunikátu, v ktorom sa spomína erekcia a potencia a ktorý bol podľa nich nevhodný  
pre maloletých. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila  
ako neopodstatnené. 
 
Teleráno, zo dňa 21. 2. 2020 – sťažovateľ namietal porušenie pravidiel ochrany maloletých 
neoznačením programu symbolom JSO, nakoľko vysielateľ v živom vysielaní v rámci telefonickej 
súťaže Vstávaj a vyhraj s Teleránom odvysielal vulgarizmus, ktorý odznel z úst súťažiacej. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Dvě nevěsty a jedna svatba, zo dňa 22. 2. a  repríza zo dňa 23. 2. 2020 – dvaja sťažovatelia 
namietali, že program bol v premiére označený iným symbolom JSO ako pri odvysielaní v repríze 
na druhý deň. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým,  
že dňa 23. 2. 2020 odvysielal v doobedňajších hodinách program s označením ako nevhodný  
pre maloletých divákov do 12 rokov s obsahom scén, ktoré naplnili hodnotiace kritériá (vulgárne 
a obscénne vyjadrovanie a expresívne vyjadrovanie) nevhodnosti pre maloletých divákov  
do 15 rokov. Rada uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 663 eur. Sťažnosti boli posúdené 
ako opodstatnené. 
 
Televízne noviny, zo dňa 1. 3. 2020 – sťažovateľ namietal zásah do ľudskej dôstojnosti 
v príspevku prezentovaného respondenta  maďarskej národnosti, ktorý nerozumel po slovensky 
položenej otázke redaktora v príspevku Fiasko maďarských strán, ktorý informoval o neúspechu 
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maďarských strán v parlamentných voľbách. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Stoj, lebo mamička vystrelí!, zo dňa 7. 3. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval zobrazenie používania zbrane ako útočného 
prostriedku formou zľahčovania. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program John Wick 3, z dní 14. a 15. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, výskyt scény 
násilia. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.  
Upútavkový blok Piatkové trháky, z dní 14. a 17. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že upútavkový 
blok obsahoval výňatky z programov znázorňujúce scény spadajúce pod kritérium nevhodnosti 
pre maloletých do 15 rokov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Malé lásky, zo dňa 19. 3. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali nevhodné zaradenie programu  
do vysielania, nakoľko program sa venoval pôrodom a bol preto nevhodný pre maloletých. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 
 
Mentalista, zo dňa 24. 3. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol odvysielaný s označením 
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a expresívne 
vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Mimoriadna relácia Koronavírus, zo dňa 24. 3. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali, že program 
sa zameriaval na šírenie hystérie, paniky a strachu u obyvateľstva, najmä u malých detí 
a starších ľudí. Jeden zo sťažovateľov tiež považoval za nevhodné, že v programe bola zaradená 
informácia o spôsobe zapájania pľúcnej ventilácie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 
 
Upútavka na program John Wick, zo dňa 17. 4. 2020 - sťažovateľ namietal výskyt scén násilia. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
50 x a stále po prvý raz, zo dňa 18. 4. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénnosti. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Ostreľovač, z dní 20., 22., 23. a 24. 4. 2020 – sťažovateľ namietal voči 
odvysielaniu upútavky, ktorá znázorňovala scény násilia. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 26. 4. 2020 - sťažovateľ namietal, že v príspevku Psa ubil palicou, ktorý 
informoval o susedskom incidente, bolo zobrazené týranie psa. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Malé lásky, zo dňa 28. 4. 2020 – sťažovateľ namietal nevhodné zaradenie 
upútavky do vysielania, nakoľko obsahovala zobrazenie ženy pri pôrode, čo sťažovateľ považoval 
za nevhodné pre maloletých. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Ochranca zabijak, z dní 29. a 30. 4. a 1. 5. 2020 -  sťažovateľ namietal 
scény násilia. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie z dôvodu možného porušenia  
§ 19 ods. 2 ZVR tým, že upútavka mohla obsahovať výňatky z programov zobrazujúce násilné 
scény. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Malé lásky, zo dňa 30. 4. 2020 – sťažovateľ namietal voči časovému zaradeniu programu  
do vysielania, nakoľko v ňom boli zobrazené scény rodičiek na pôrodnej sále, čím bol program 
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svojím obsahom nevhodný pre maloletých. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Malé lásky, zo dňa 7. 5. 2020 – sťažovateľ namietal zaradenie programu venovanému rodičkám  
do vysielania z hľadiska jeho nevhodnosti pre maloletých. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Attila, zo dňa 8. 5. 2020 - sťažovateľ namietal voči upútavke z dôvodu 
výskytu scén násilia. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.  
 
Tajná misia, zo dňa 9. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 7 rokov obsahoval slovné spojenie „trochu trávy neuškodí“. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 12. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že počas odvysielania príspevku  
Býky zachránila pandémia, ktorý informoval o zákaze býčích zápasov v Španielsku, došlo 
k zobrazeniu zabíjania býkov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Susedské prípady, zo dňa 14. 5. 2020 – sťažovateľ namietal voči scéne, v ktorej nabádali ženu, 
aby si vyzliekla spodnú bielizeň. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavky na program Jack Reacher 2: Nevracaj sa, z dní 20., 21. a 22. 5. 2020 – sťažovateľ 
namietal, že upútavky na program obsahovali scény zobrazujúce násilie. RVR začala správne 
konanie vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že upútavky mohli 
obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútavajú, znázorňujúce scény násilia. K 31. 12. 2020 
správne konanie nebolo ukončené. 
 
Upútavka na program 96 hodín: Zúčtovanie, zo dňa 29. 5. 2020 – sťažovateľ namietal,  
že upútavka obsahovala scény znázorňujúce násilie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Vo štvorici po opici, zo dňa 2. 6. 2020 - sťažovateľ namietal nevhodné označenie programu podľa 
JSO kvôli výskytu obscénneho a vulgárneho vyjadrovania. RVR začala voči vysielateľovi správne 
konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.   
 
Vo štvorici po opici 3, zo dňa 8. 6. 2020 - sťažovateľ namietal nevhodné označenie programu 
podľa JSO kvôli výskytu obscénneho a vulgárneho vyjadrovania. RVR začala voči vysielateľovi 
správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.   
 
Wanted, zo dňa 21. 6. 2020 – sťažovateľ namietal nevhodnosť obsahu pre maloletých. RVR začala 
vo veci správne konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.   
 
Rytmus - Sídliskový sen, zo dňa 27. 6. 2020 - sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie. 
RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým,  
že vysielateľ označil program ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť  
k nesprávnemu uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 nebolo správne konanie ukončené.    
 
Televízne noviny, zo dňa 27. 6. 2020 –  sťažovateľ namietal odvysielanie príspevku o zvýšení 
trestov za týranie zvierat, v ktorom bolo zachytené video dokumentujúce útok na psa, pričom 
pred reportážou neodznelo upozornenie zo strany moderátorov o nevhodných záberoch.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Upútavka na program Ochranca zabijak, zo dňa 28. 6. 2020 -  sťažovateľ namietal, že upútavka 
obsahovala scény zobrazujúce násilie. RVR začala vo veci správne konanie pre možné porušenie  
§ 19 ods. 2 ZVR tým, že upútavka mohla obsahovať  výňatky z programov zobrazujúce scény 
násilia. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 6. 7. 2020 – sťažovateľ namietal zverejnenie osobných údajov 
prezentovanej osoby v príspevku Kollárov biznis so záchrankou, ktorý informoval  
o medializovaných podozreniach, že predseda NR SR B. Kollár figuruje v spoločnosti, ktorá mohla 
slúžiť ako práčka špinavých peňazí. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že odvysielaním programu mohlo dôjsť k zásahu  
do základných práv a slobôd prezentovanej osoby. K 31. 12. 2020 nebolo správne konanie 
ukončené.   
 
Komunikát Clavin Platinum, komunikát ArginMax a reklamný šot na EMCO, z dní 10. a 11. 7. 2020 
-  traja sťažovatelia  namietali voči zaradeniu reklám na výrobok Clavin a eshop s erotickými 
pomôckami do vysielania v čase medzi 20:00 a 22:00 h. Jeden sťažovateľ tiež namietal voči 
odvysielaniu reklamného šotu na výrobok EMCO z dôvodu, že reklama nepôsobí dobre  
a spôsobuje napätie v neúplných rodinách, kde nemôžu mať deti. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 

 
Deuce Bigalow: Europsky gigolo, zo dňa 17. 8. 2020 – sťažovateľ namietal nesprávne uplatnenie 
JSO, nakoľko program označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov obsahoval obscénne 
vyjadrenia. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 9. 9. 2020 – sťažovateľ namietal, že príspevok Súťaž o príspevky 
z fondu, ktorý sa zaoberal informáciami o Fonde vzájomnej pomoci, mal mať negatívny vplyv  
na žiadateľov o tento príspevok, nakoľko bola zverejnená ich identita zobrazením fotografií, 
príbehov a mien. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 14. 9. 2020 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénne vyjadrovanie, scény sexuálneho charakteru  
a navádzanie na pitie alkoholu. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 
správne konanie nebolo ukončené.   
 
Farma, zo dňa 16. 9. 2020 o 12.48 h a 13.5 h – sťažovateľ namietal nevhodnosť obsahu  
pre maloletých, ako i voči jeho nevhodnému zaradeniu do vysielania v dopoludňajších,  
resp. popoludňajších hodinách. V prípade časti odvysielanej od cca 12.48 h RVR začala voči 
vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. V prípade 
odvysielania časti programu od cca 13.50 h RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila v tejto časti ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 19. 9. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali výskyt nevhodných záberov 
a absenciu upozornenia pre citlivé povahy a maloletých pred odvysielaním príspevku  
Psie zabíjačky na Slovensku, ktorý informoval o biznise s psou masťou na východnom Slovensku. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavky na program Farma, zo dňa 6. 10. 2020 – sťažovateľ namietal, že upútavky na program 
sú vulgárne. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Farma, zo dňa 6. 10. 2020 – sťažovateľ namietal, že nevhodnosť obsahu vo vzťahu k maloletým. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Chart show, zo dňa 29. 1. 2020 - sťažovateľ namietal, že program obsahuje reklamu na autá 
Peugeot, ktorá navyše podľa neho zakrývala veľkú časť obrazovky. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Televízne noviny, zo dňa 27. 3. 2020 - sťažovateľ namietal prítomnosť skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie v príspevku Požičiavajú si zamestnancov, ktorý informoval o tom,  
ako počas koronakrízy reštauračné a hotelierske prevádzky požičiavajú zamestnancov 
prevádzkam na výrobu potravín. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Na telo, zo dňa 6. 9. 2020 - sťažovateľ namietal prítomnosť politickej reklamy strany HLAS-SD.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Reklamný šot na Swiss Life Select, zo dňa 28. 9. 2020 - sťažovateľ namietal, že vo zvukovej časti 
reklamy účinkuje rozhlasový hlásateľ spravodajstva Slovenského rozhlasu Peter Kollárik, pričom 
zákon toto zakazuje. RVR začala vo veci správne konanie pre možné porušenie § 34 ods. 3 ZVR. 
K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. 
 
Reklamný šot na Niké, zo dňa 5. 10. 2020 - sťažovateľ namietal voči propagácii hazardu 
v reklame, ktorá vyzýva na tipovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné 

 
Reklamný šot na Glami.sk, zo dňa 28. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že reklama obsahovala  
nespisovný výraz „v kľude“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Komunikát označujúci sponzora Spontex, zo dňa 12. 3. 2020 – sťažovateľ namietal použitie 
nespisovného slova „kľud“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 

 
Reklamný šot na Coregu, zo dňa 12. 3. 2020 – sťažovateľ namietal použitie nespisovného 
slovného spojenia „jedná sa o“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Na telo, zo dňa 15. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že v uvedených programoch boli prezentované 
životne dôležité informácie vo verejnom záujme, pričom diskutujúci mali rúška,  
čo znemožňovalo odčítanie z pier osobám so sluchovým postihnutím, zároveň programy boli i bez 
prekladu do posunkovej reči pre nepočujúcich. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Televízne noviny, zo dňa 17. 3. 2020 - sťažovateľ namietal výslovnosť slova ludia miesto  
„ľudia“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.   
 
Vysielanie, zo dňa 9. 9. 2020 – sťažovateľ namietal nadmernú hlasitosť reklamy počas vysielania 
v čase od cca 17.00 h do 19.00 h. RVR na základe výsledkov meraní nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Farma, zo dňa 26. 10. 2020 – sťažovateľ namietal voči skráteniu programu odvysielanému 
v repríze. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
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TV DOMA 
V roku 2020 bolo vysielanie TV DOMA monitorované na základe sťažností. Z celkového počtu  
8 prešetrených sťažností smerujúcich voči vysielaniu TV DOMA bolo 8 sťažností 
neopodstatnených. 
 
RVR v roku 2020 uzatvorila monitoringy a sťažnosti týkajúce sa ešte vysielania z roku 2019. 
Vzťahovali sa k nasledovným programom: 
 
Druhý dych, zo dňa 10. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval sexuálnu scénu. RVR začala voči 
vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Láska na druhý pohľad, zo dňa 3. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že program s označením  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénne gestá. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Vymenené životy, zo dňa 17. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že program nesprevádzali žiadne 
titulky pre osoby so sluchovým postihnutím. Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov 
nedisponovala záznamom vysielania z namietaného dňa, posúdila sťažnosť ako nepreskúmateľnú. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. 
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Krok za krokom, zo dňa 19. 4. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol prerušovaný 
telenákupnými šotmi dlhými 15 a viac minút. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné 
 
Cennet, z dní 8. a 9. 4. 2020 – siedmi sťažovatelia namietali, že vysielateľ nevysielal program 
s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosti posúdila ako neopodstatnené. 
 
Cennet, z dní 6. a 7. 7. 2020 – jeden zo sťažovateľov namietal, že program neobsahoval titulky 
pre sluchovo postihnutých, druhý namietal, že titulky neboli úplné alebo úplne absentovali. 
Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov nedisponovala záznamami vysielania 
z namietaných dní, posúdila sťažnosť v tomto bode ako nepreskúmateľnú. Zmonitorovala však 
program zo dňa 8. 7. 2020, na základe čoho začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 18aa ods. 1 písm. a) ZVR, nakoľko titulky neboli zosynchronizované so zvukovou stopou 
programu; vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky nezachytávali 
hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý by umožňoval porozumieť jeho obsahu; a vo veci 
možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, nakoľko titulky neboli v súlade s požiadavkami 
ustanovenými VTSP. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. 
 

DAJTO 
V roku 2020 bolo vysielanie DAJTO monitorované na základe sťažností. Z celkového počtu  
23 prešetrených sťažností smerujúcich voči vysielaniu televízie DAJTO bola 1 sťažnosť 
opodstatnená, 20 neopodstatnených, 1 sťažnosť bola v časti posúdená ako opodstatnená a v časti 
ako neopodstatnená a 1 sťažnosť bola v časti posúdená ako opodstatnená a v časti  
ako nepreskúmateľná. 
 
RVR v roku 2020 uzatvorila monitoringy a sťažnosti týkajúce sa ešte vysielania z roku 2019. 
Vzťahovali sa k nasledovným programom: 
 
Nezastaviteľný, zo dňa 20. 6. 2019 - sťažovateľ namietal označenie programu ako nevhodný  
pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie prejavov krutého ubližovania 
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na človeku bez pocitov ľútosti a zobrazenie prejavov neznášanlivosti. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že odvysielal uvedený program, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím nesprávne uplatnil JSO, za čo mu uložila  
sankciu – pokutu vo výške 12 000 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Dva a pol chlapa, z dní 23. 9. 2019 a 17. 10. 2019 (V. séria, epizóda 11), 24. 9. 2019  
a 18. 10. 2019 (V. séria, epizóda 13), 25. 9. 2019 a 18. 10. 2019 (V. séria, epizóda 14), 6. 10. 
2019 (VII. séria, epizóda 19), 23. 9. 2019 (VIII. séria, epizóda 2), 24. 9. 2019 (VIII. séria, epizóda 
4), 26. 9. 2019 (VIII. séria, epizóda 8), 28. 9. 2019 (VIII. séria, epizóda 12), 29. 9. 2019 (VIII. 
séria, epizóda 13), 2. 10. 2019 a 9. 10. 2019 (X. séria, epizóda 3), 17. 9. 2019, 6. 10. 2019  
a 14. 10. 2019 (X. séria, epizóda 12) – sťažovateľ namietal voči obscénnemu vyjadrovaniu. RVR 
v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že programy označil  
ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov, pričom tieto obsahovali expresívne vyjadrovanie, 
obscénne vyjadrovanie, sexuálne správanie, vulgárne vyjadrovanie, zobrazenie alebo 
prezentovanie drogovej závislosti podmieňujúce ich klasifikáciu ako nevhodné pre maloletých  
do 15 rokov, čím nesprávne uplatnil JSO. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu  
vo výške 663 eur a sťažnosti posúdila ako opodstatnené. 
 
Dva a pol chlapa, zo dňa 29. 9. 2019 (VIII. séria, epizóda 13) - sťažovateľ namietal voči 
obscénnemu vyjadrovaniu. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR 
tým, že odvysielal program s označením ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov 
s obsahom scén, ktoré naplnili hodnotiace kritériá (expresívne a obscénne vyjadrovanie) 
programu nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov. Rada uložila vysielateľovi úhrnnú 
sankciu – pokutu vo výške 663 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Dva a pol chlapa, zo dňa 24. 12. 2019 (IX. séria, epizóda 12, XI. séria, epizóda 10, XII. séria, 
epizóda 8) - sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný pre maloletých  
do 12 rokov aj napriek tomu, že obsahoval obscénne a vulgárne vyjadrovanie. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť v časti týkajúcej sa IX. série, epizóda 12  
a XII. série, epizóda 8 posúdila ako neopodstatnenú. RVR zároveň začala voči vysielateľovi 
správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v časti XI. séria, epizóda 10, nakoľko 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie 
zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.     
 
Upútavky na programy Tokarev a Nezničiteľní 3, zo dňa  28. 12. 2019 – na základe monitoringu 
pri prešetrovaní sťažnosti začala RVR správne konanie, v ktorom rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 19 ods. 2 ZVR tým, že odvysielal upútavky, ktoré obsahovali výňatky z programov Tokarev 
a Nezničiteľný 3 znázorňujúce scény násilia, za čo mu uložila sankciu -  pokutu vo výške 3 319 
eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 

 
Dva a pol chlapa, zo dňa 19. 1. 2020 (VI. séria, epizódy 11, 12, 13 a 14) – sťažovateľ namietal,  
že program označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénne 
vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila  
ako neopodstatnené.  
 
7 sestier, zo dňa 11. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 15 rokov aj napriek tomu, že obsahoval zobrazenia násilia na živých 
bytostiach, zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti 
či zobrazenie prejavov nenávisti. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Dospeláci, zo dňa 12. 2. 2020 - sťažovateľ namietal, že film bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne aj obscénne vyjadrovanie. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
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40 rokov panic, zo dňa 18. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný 
pre maloletých do 15 rokov obsahoval obscénnosti. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie 
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila v tomto bode  
ako neopodstatnenú. 
 
Dva a pol chlapa, zo dňa 9. 3. 2020 (XII. séria, epizóda 7) – sťažovateľ namietal, že program 
nebol počas celej dĺžky vysielania označený piktogramom vekovej hodnosti. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Dva a pol chlapa, z dní 9. 3. 2020 (XII. séria, epizóda 7), 10. 3. 2020 (XII. séria, epizóda 9 a 10)  
a 11. 3. 2020 (XII. séria, epizóda 9 a 10) – sťažovateľ namietal, že program s označením  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Upútavka na program Mechanik zabijak, z dní 1. – 7. 5. 2020 a 16. 7. 2020 – sťažovateľ namietal, 
že upútavka obsahovala scény násilia. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci 
možného porušenia § 19 ods. 2  ZVR v súvislosti s tým, že upútavka na program mohla obsahovať 
násilné scény. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Ochranca zabijak, zo dňa 3. 5. 2020 -  sťažovateľ namietal, že upútavka 
obsahovala scény zobrazujúce násilie. RVR začala voči vysielateľovi správne konanie z dôvodu 
možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR tým, že upútavka mohla obsahovať  výňatky z programov 
zobrazujúce násilné scény. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Vo štvorici po opici 3, zo dňa 10. 6. 2020 - sťažovateľ namietal nevhodné označenie programu, 
ktorý podľa neho obsahoval  obscénne a vulgárne vyjadrovanie. RVR začala voči vysielateľovi 
správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.   
 
Priatelia, zo dňa 28. 6. 2020 (VII. séria, epizóda 19) – sťažovateľ namietal, že jedna z hlavných 
postáv seriálu mala oblečené tričko s nápisom 88, čo v neonacistickej kryptovanej symbolike 
znamená nacistický pozdrav Heil Hitler. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Parker, zo dňa 10. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, že upútavka obsahovala 
scény násilia. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti 
s tým, že upútavka na program mohla obsahovať výňatky z programu, na ktoré upútava, 
znázorňujúce násilné scény. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. 
 
Upútavky na programy Bournov mýtus a Demolátor, zo dňa 15. 8. 2019 -  sťažovateľ namietal 
voči zaradeniu upútaviek na programy označené symbolom nevhodnosti pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov do upútavkového bloku pred programom označeným symbolom 
nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov. RVR v správnom konaní skonštatovala 
porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že vysielateľ nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných 
zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich adekvátne časové zaradenie.  
Za porušenie predmetného ustanovenia bola vysielateľovi uložená úhrnná sankcia – pokuta  
vo výške 3 319 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
 
Upútavky na programy Zakázaná zóna a Zradná hlbočina, zo dňa 23. 8. 2019 -  sťažovateľ 
namietal voči zaradeniu upútaviek na programy označené symbolom nevhodnosti pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov do upútavkového bloku pred programom označeným symbolom 
nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov. RVR v správnom konaní skonštatovala 
porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že vysielateľ nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných 
zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich adekvátne časové zaradenie.  
Za porušenie predmetného ustanovenia bola vysielateľovi uložená úhrnná sankcia – pokuta  
vo výške 3 319 eur. Sťažnosť bola posúdená ako opodstatnená. 
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Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Reklamný šot na sexshop RužovýSlon, zo dňa 26. 7. 2020 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu 
reklamy na stránku, ktorá ponúka erotický tovar. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Ostatné 
 
Dva a pol chlapa, zo dňa 2. 3. 2020 (XI. séria, epizódy 14 a 15) – sťažovateľ namietal voči 
chýbajúcim častiam programu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Dva a pol chlapa, zo dňa 4. 3. 2020 (XI. séria, epizódy 19 a 20) – sťažovateľ namietal, že  
v programe bolo vystrihnutých a neodvysielaných niekoľko sekúnd. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Vysielanie, zo dňa 9. 5. 2020 – sťažovateľ namietal voči nesprávnosti výrazu „nevyprávaj“ 
v telenákupnom pásme. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú.  
 
Dva a pol chlapa, zo dňa 11. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím sprevádzajúce program nešli presne. Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov 
nedisponovala záznamom vysielania z namietaného dňa, posúdila sťažnosť ako nepreskúmateľnú. 
RVR však zmonitorovala záznam programu odvysielaného dňa 25. 5. 2020 a začala správne 
konanie, v ktorom rozhodla o porušení § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR, nakoľko titulky neboli 
zosynchronizované so zvukovou stopou programu a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, nakoľko titulky 
neboli v súlade s požiadavkami ustanovenými VTSP. Za uvedené porušenia bola vysielateľovi 
uložená sankcia – pokuta vo výške 3 319 eur.  
 
Vysielanie, zo dňa 8. 6. 2020 – sťažovateľ namietal hlasitosť reklamy oproti ostatnému 
vysielaniu. Na základe monitoringu a technického merania RVR začala voči vysielateľovi správne 
konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s tým, že na programovej 
službe DAJTO dňa 8. 6. 2020 o cca 17.27 h odvysielal program Dva a pol chlapa, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu, aby jeho zvuková zložka bola v súlade s technickými požiadavkami 
ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o 
technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby. K 31. 12. 2020 nebolo správne 
konanie ukončené. V časti týkajúcej sa vysielania programu Dva a pol chlapa dňa 8. 6. 2020  
o cca 17.57 h RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 

JOJ 
Vysielanie televízie JOJ bolo v roku 2020 monitorované na základe špecifického monitoringu  
a na základe sťažností. V rámci špecifických monitoringov sa realizoval monitoring súvisiaci 
s voľbami do NR SR. (kapitola 3.2.5) Z celkového počtu 58 prešetrených sťažností smerujúcich 
voči vysielaniu televízie JOJ bolo 5 sťažností opodstatnených, 52 neopodstatnených a 1 sťažnosť 
bola posúdená ako nepreskúmateľná. 
 
RVR sa v roku 2020 zaoberala výsledkami monitorovania, ktoré sa týkali ešte vysielania z roku 
2019:  
 
V siedmom nebi, zo dňa 20. 5. 2019 -  sťažovateľ namietal voči opakovanému odvysielaniu 
programu s identickým obsahom ako dňa 13. 4. 2016, pri ktorom RVR už v roku 2016 konštatovala 
porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR tým, že program zasiahol do  ľudskej dôstojnosti v príspevku 
prezentovaných maloletých osôb a vysielateľovi uložila sankciu – pokutu 30 000 eur. Sťažnosť 
posúdila ako opodstatnenú.        
 
Centrálna inteligencia, z dní 8. a 9. 6. 2019 – na základe monitoringu pri prešetrovaní sťažnosti 
RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 35 ods. 3 ZVR tým,  
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že prerušil program zaradením reklamy viackrát, ako povoľuje zákon. RVR uložila vysielateľovi 
sankciu – pokutu vo výške 7 000 eur.       
 
Upútavka na program Zabijaci, z dní 8. a 9. 6. 2019 – na základe monitoringu pri prešetrovaní 
sťažnosti RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 19 ods. 2 ZVR, nakoľko 
upútavka obsahovala výňatky z programu znázorňujúce scény násilia. RVR uložila vysielateľovi 
sankciu – úhrnnú pokutu vo výške 16 000 eur. 
 
Zabijaci, z dní 9. a 11. 6. 2019 - dvaja sťažovatelia namietali voči neadekvátnemu označeniu 
nevhodnosti programu do 15 rokov, nakoľko obsahoval násilie a oplzlý jazyk, zobrazenie prejavov 
skupín s patologickými normami správania, zobrazenie prejavov nenávisti a neznášanlivosti, 
zobrazenie sexuálneho násilia. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú  
sankciu – pokutu vo výške 16 000 eur a sťažnosti posúdila ako opodstatnené. 
 
Rodinné záležitosti, zo dňa 18. 6. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe odznelo množstvo 
nadávok. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko 
nesprávne uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, 
pričom obsahoval expresívne, vulgárne a obscénne vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie 
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške  
6 000 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Smrtonosná pasca: Opäť v akcii, zo dňa 3. 7. 2019 – sťažovateľ namietal voči označeniu programu 
ako nevhodný do 12 rokov, pričom RVR už v minulosti pokutovala vysielateľa za nesprávne 
označenie programu uvedeným symbolom. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil 
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, keď predmetný program označil ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov, nakoľko tento obsahoval detailné a naturalistické zobrazenie 
násilných aktov a expresívne vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie ako nevhodný  
pre maloletých do 15 rokov. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 7 000 eur  
a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú.  
 
Čierne vdovy, zo dňa 24. 7. 2019 – sťažovateľ namietal neprimerané označenie programu  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, nakoľko v ňom odznel hrubý vulgarizmus.  
RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne 
uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, pričom  
ten obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, sexuálne scény, ktoré sú súčasťou 
dejovej línie a vulgárne gestá podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný pre maloletých  
do 15 rokov. RVR zároveň v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 32 ods. 4 písm. a) ZVR tým, že v prerušení programu odvysielal reklamu na film Cez prsty, 
pričom nezabezpečil, aby bola reklama slušná a § 36 ods. 2 ZVR tým, že v uvedený deň odvysielal 
reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút v hodine. RVR uložila 
vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Policajti v akcii, zo dňa 2. 8. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe označenom  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov odzneli vulgarizmy. RVR v správnom konaní rozhodla, 
že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO tým, že program označil ako 
nevhodný do 12 rokov, pričom ten obsahoval vulgárne vyjadrovanie, slovnú agresivitu  
a expresívne vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný do 15 rokov. RVR uložila 
vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 5000 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Čierne vdovy, zo dňa 7. 8. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe, ktorý bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, odznel vulgarizmus. RVR začala vo veci správne 
konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že označením programu  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO.  
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Kuriér 4 - Reštart, zo dňa 11. 8. 2019 – sťažovateľ namietal voči označeniu programu  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, nakoľko obsahoval zobrazenie krutého ubližovania  
a krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti či zobrazenie prejavov osôb s patologickými 
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normami správania, ako aj zobrazenie prejavov nenávisti. RVR začala správne konanie pre možné 
porušenie § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko označením programu ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
9-1-1, zo dňa 13. 8. 2019 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval scény násilia. RVR v správnom konaní rozhodla,  
že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, keď program označil  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, nakoľko tento obsahoval zobrazenie prejavov osôb 
a skupín s patologickými normami správania, detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov 
a expresívne vyjadrovanie, podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný do 15 rokov.  
RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila ako 
opodstatnenú. 
 
Noviny TV JOJ, zo dňa 14. 8. 2019 – sťažovateľ namietal voči príspevku informujúcom o stožiari, 
ktorý dal pred budovou NR SR postaviť jej predseda Andrej Danko. RVR začala správne konanie 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že vysielateľ odvysielaním 
príspevku mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. 
Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako 
neopodstatnenú.  
 
Kutyil s.r.o., zo dňa 15. 8. 2019 - sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím boli nedostačujúce, nešli načas, obsahovali pravopisné chyby, prekladali v nich 
nárečie do slovenčiny, ale češtinu nechali po česky. RVR začala správne konanie pre možné 
porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s možným nezachytením hovoreného prejavu 
titulkami spôsobom, ktorý umožňuje porozumieť jeho obsahu. Po preskúmaní dôkazov RVR 
správne konanie zastavila a sťažnosť v tejto časti posúdila ako neopodstatnenú. RVR zároveň 
v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, nakoľko titulky 
neboli v súlade s požiadavkami ustanovenými VTSP, za čo mu uložila sankciu – pokutu 3319 eur 
a sťažnosť v tejto časti posúdila ako opodstatnenú.   
 
Naši, zo dňa 17. 8. 2019 a Delukse, zo dňa 18. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programoch 
došlo použitím nevhodných výrazových prostriedkov k ponižovaniu a zosmiešňovaniu ľudí 
trpiacich autistickým postihnutím. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že uvedené programy mohli svojím obsahom  
a spôsobom spracovania zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti ľudí postihnutých autizmom.  
Po preskúmaní podkladov RVR správne konania zastavila a sťažnosť posúdila ako 
neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, 22. 8. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali, že titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím sprevádzajúce program obsahovo nesedeli, nakoľko sa zobrazoval úplne iný text 
patriaci inému hovoriacemu, navyše titulky boli na obraze veľmi krátky čas a nebolo možné 
stihnúť ich prečítať. RVR v správnom konaní rozhodla o porušení § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR tým, 
že titulky neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR 
tým, že titulky nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý by umožňoval 
porozumieť jeho obsahu. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur a sťažnosti 
posúdila ako opodstatnené. 
Na základe monitoringu pri prešetrovaní predmetnej sťažnosti RVR zároveň v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, nakoľko nedodal RVR na jej vyžiadanie 
súvislý záznam vysielania programu, za čo mu uložila sankciu – pokutu 165 eur.  
 
Bajkeri, z dní 31. 8. a 1. 9. 2019 -  sťažovateľ namietal voči označeniu nevhodnosti programu  
pre maloletých do 12 rokov, nakoľko tento obsahoval obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá. 
RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR 
z dôvodu nesprávneho uplatnenia JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Krimi a Noviny TV JOJ, zo dňa 19. 9. 2019 – sťažovateľ namietal voči odvysielaniu príspevku 
o odsúdenom dozorcovi za korupciu, ktorý mal zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Rýchlo a zbesilo 8, zo dňa 22. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že film bol označený ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie správania s vysokým rizikom 
ublíženia na zdraví bez upozornenia na toto riziko a zobrazenie násilia na živých bytostiach. RVR 
začala správne konanie vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým,  
že vysielateľ označil program ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Kuriér 2, zo dňa 6. 10. 2019 - sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, zobrazenie 
prejavov osôb s patologickými normami správania a zobrazenie používania zbrane ako útočného 
prostriedku formou schvaľovania. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, keď predmetný program označil ako nevhodný 
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, nakoľko tento obsahoval detailné a naturalistické 
zobrazenie násilných aktov a expresívne vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu  
vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú.  
Krimi a Noviny TV JOJ, zo dňa 7. 10. 2019 – sťažovateľ namietal odvysielanie spravodajského 
príspevku o odsúdení mafiánov zo skupiny Šátorovcov, ktorý mal zasiahnuť do práv na ochranu 
osobnosti. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Extrémne prípady, zo dňa 9. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci obsahoval obscénne vyjadrovanie a prezentoval 
promiskuitné správanie. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR 
tým, že vysielateľ nesprávne uplatnil JSO tým, keďprogram označil ako nevhodný pre maloletých 
do 12 rokov, pričom tento obsahoval slovnú agresivitu, expresívne, vulgárne a obscénne 
vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. RVR 
uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú. 
 
Na hrane, zo dňa 17. 10. 2019 - na základe monitoringu RVR v správnom konaní rozhodla,  
že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 písm. d) ZVR tým, že odvysielaním programu porušil povinnosť 
vysielať v súlade s udelenou licenciou. RVR uložila vysielateľovi sankciu – upozornenie  
na porušenie zákona.  
 
Česko Slovensko má talent, zo dňa 19. 10. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali, že účinkujúca  
v talentovej šou mala na bruchu vytetovaný hákový kríž, čo považovali za propagáciu 
nacistických symbolov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Múmia, zo dňa 20. 10. 2019 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu 
upútavky v čase, kedy pozerajú televíziu malé deti, nakoľko táto zobrazovala živé múmie 
a prestrelky. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako 
neopodstatnenú.       

 
Sedem, zo dňa 24. 10. 2019 - sťažovateľ namietal, že v programe odzneli zosmiešňujúce 
a necitlivé stereotypné komentáre na adresu skupiny tzv. transsexuálov, čo považoval za zásah 
do ľudskej dôstojnosti tejto skupiny. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, 28. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým postihnutím 
sprevádzajúce program boli nečitateľné, veľmi rýchlo sa menili, takže nebolo možné porozumieť 
obsahu. RVR v správnom konaní rozhodla o porušení § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR tým, že titulky 
neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR tým,  
že titulky nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý by umožňoval porozumieť 
jeho obsahu. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila 
ako opodstatnenú. 
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Krimi a Noviny TV JOJ, zo dňa 31. 10. 2019 – sťažovateľ namietal proti odvysielaniu 
neobjektívnej reportáže uvedenej pod názvom Žilinskí policajti uzavreli prípad brutálnej vraždy 
v záhradnej chatke, ktoré mali zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Vysielanie, zo dňa 1. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči množstvu reklamy. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Sedem, zo dňa 7. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že účinkujúci zľahčovali sexuálne obťažovanie 
žien v súvislosti s hnutím #metoo a nevhodne ho komentovali. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Krimi a Noviny TV JOJ, zo dňa 7. 11. 2019 – sťažovateľ namietal odvysielanie spravodajských 
príspevkov uvedených pod názvami Prípad vraždy podnikateľov, ktoré mali zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti a základných práv a slobôd. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
50 odtieňov sivej, zo dňa 8. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči nesprávnemu označeniu 
programu vzhľadom na jeho obsah s odvolaním sa na to, že RVR už v minulosti vysielateľa  
za rovnaké nesprávne uplatnenie JSO v tomto programe sankcionovala. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne označil program ako nevhodný 
pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý obsahoval obscénne vyjadrovanie, zobrazenie 
erotických pomôcok a scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia, čo podmieňuje jeho 
klasifikáciu ako nevhodný a neprístupný do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú  
sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
V ohni (2 časti), zo dňa 8. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že seriál obsahuje homosexuálne 
scény, násilie a zobrazenie sexuálnych deviácií. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Inkognito, zo dňa 11. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči prejavom herca Maroša Kramára 
týkajúcich sa prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá bola tajným hosťom programu a ktorej 
identitu sa pokúšali účinkujúci herci uhádnuť. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
KRIMI a Noviny TV JOJ, zo dňa 12. 11. 2019 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu príspevku 
s názvom 25 rokov za závažné trestné činy, ktorý informoval o odsúdení člena skupiny 
Šátorovcov, a ktorý mal zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Krimi a Noviny TV JOJ, zo dňa 13. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči odvysielaniu reportáže 
informujúcej o prípade odsúdeného, ktorý vyhral spor na Európskom súde. Príspevok podľa 
sťažovateľa zasiahol do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Krimi, zo dňa 17. 11. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali, že v príspevku Mladá žena dobitá  
na smrť... informujúcom o prípade mladej ženy, ktorú našli dobitú v bratislavskom prístave, 
došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti prezentovanej osoby tým, že boli zverejnené detaily  
jej zranení. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosti posúdila  
ako neopodstatnené. 
 
Česko Slovensko má talent, zo dňa 23. 11. 2019 – sťažovateľ namietal nevhodnosť odvysielania 
vystúpenia transsexuála v danom programe. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
KRIMI a Noviny TV JOJ, zo dňa 5. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním neobjektívneho 
príspevku s názvom Pustili aj "komorníka", ktorý informoval o prepustení väzňa, došlo 
k podnecovaniu verejnosti voči osobám a štátnym orgánom SR, ktorých sa predmetný príspevok 
týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 



 

 

91 

 

Rýchlo a zbesilo, zo dňa 10. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že predmetný program bol označený 
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov aj napriek tomu, že obsahoval zobrazenie správania 
s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa malo prezentovať ako atraktívne. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nebezpečná láskavosť, zo dňa 11. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe označenom  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov sa vyskytovala milostná scéna a nahota. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Noviny TV JOJ, zo dňa 17. 12. 2019 - sťažovateľ namietal neobjektívne informovanie v príspevku, 
ktorý informoval o dohode o vine a treste medzi Černákom a prokurátorom, a v ktorom podľa 
neho došlo aj k podnecovaniu verejnosti voči osobám a štátnym orgánom SR, ktorých  
sa predmetný príspevok týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Sám doma a Santa je stále úchyl!, zo dňa 21. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že vysielateľ  
po programe s označením ako nevhodný pre maloletých do 7 rokov odvysielal program označený 
ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil 
§ 20 ods. 4 ZVR tým, že nezohľadnil vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej 
služby pre maloletých a nezabezpečil ich adekvátne časové zaradenie v súlade s JSO, podľa 
ktorého sa po programe nevhodnom pre maloletých do 7 rokov nezaraďujú programy alebo iné 
zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, 
vhodné pre maloletých od 15 rokov alebo ako nevhodné a neprístupné pre maloletých  
do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú. 
 
KRIMI a Noviny TV JOJ, zo dňa 22. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním príspevkov 
s názvom Evakuácia pre únik plynu a Plynový poplach v bytovke, ktoré informovali o úniku plynu 
na sídlisku v Dunajskej Strede, došlo k podnecovaniu verejnosti voči osobám a štátnym orgánom 
SR, ktorých sa predmetný príspevok týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Sám doma 2: Stratený v New Yorku a Krampus: Choď do čerta!, zo dňa 23. 12. 2019 - sťažovateľ 
namietal, že vysielateľ po programe s označením ako nevhodný pre maloletých do 7 rokov, 
odvysielal program označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 4 ZVR tým, že nezohľadnil vekovú vhodnosť programov 
a iných zložiek programovej služby pre maloletých a nezabezpečil ich adekvátne časové 
zaradenie v súlade s JSO, podľa ktorého sa po programe nevhodnom pre maloletých do 7 rokov 
nezaraďujú programy alebo iné zložky televíznej programovej služby klasifikované ako nevhodné 
pre maloletých do 15 rokov, vhodné pre maloletých od 15 rokov alebo ako nevhodné  
a neprístupné pre maloletých do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 
3 319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Vysielanie, zo dňa 24. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že vysielateľ klamlivo propagoval,  
že v daný deň nevysiela reklamu, pričom však propaguje počas dňa obchodný reťazec, ktorému 
tak robí reklamu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
KRIMI a Noviny TV JOJ, zo dňa 27. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním príspevku 
s názvom Odsúdený Molnár túži po slobode, ktorý informoval o pokuse Jána Molnára dostať  
sa z väzenia na slobodu, došlo k podnecovaniu verejnosti voči osobám a štátnym orgánom SR, 
ktorých sa predmetný príspevok týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Inkognito Silvester, zo dňa 31. 12. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe označenom  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov a vysielanom v čase od 20.35 h zazneli sexuálne 
narážky a nevhodné vtipy. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020.  
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Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 
 
KRIMI a Noviny TV JOJ, zo dňa 9. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči objektívnosti príspevku 
s názvom Tínedžerská vražda prvýkrát na súde, ktorý informoval o začatí hlavného pojednávania 
s obžalovanou z vraždy svojho kamaráta, čím podľa neho došlo k podnecovaniu verejnosti voči 
osobám, ktorých sa predmetný príspevok týkal. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ranné noviny, zo dňa 30. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe zazneli nepravdivé 
informácie o aktuálnej teplote vzduchu v obci Štós. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Noviny TV JOJ, zo dňa 6. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že v príspevku Prvý potvrdený prípad bol 
odvysielaný záber z divadelnej inscenácie bez súhlasu jej autorov, pričom príspevok zároveň 
navodzoval dojem, že herec účinkujúci v inscenácii má koronavírus. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Noviny TV JOJ, zo dňa 16. 5. 2020 – sťažovateľ namietal nevyváženosť informácií 
v spravodajskom príspevku, ktorý informoval o predaji budovy Konventu, ktorú momentálne 
vlastní Slovenská akadémia vied. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdil ako neopodstatnenú. 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 
 
Dámska jazda, zo dňa 2. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe boli odvysielané 
vulgarizmy a násilné scény. RVR začala správne konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že vysielateľ mohol označením programu ako nevhodný pre maloletých  
do 15 rokov nesprávne uplatniť JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nový život, z dní 7. a 8. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe označenom ako nevhodný 
do 12 rokov sa vyskytovali vulgárne vyjadrenia v anglickom jazyku. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nový život, z dní 6., 7., 8., 9., 14., 15. a 16. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči dehonestácii, 
zosmiešňovaniu a strápňovaniu Rakúšanov v programe. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Moja mama varí lepšie ako tvoja, zo dňa 27. 1. 2020 – sťažovateľ namietal „zabitie komára 
nožom v priamom prenose“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Policajti v akcii, zo dňa 29. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že program mal byť klasifikovaný  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a odvysielaný v inom čase, nakoľko obsahoval scénu 
pokusu o znásilnenie, čo mohlo mať negatívny vplyv na maloletého dieťaťa. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nový život, zo dňa 30. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že program obsahoval scény nevhodného 
správania sa tínedžerov ako aj prezentáciu incestného vzťahu. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Mike a Dave zháňajú baby, zo dňa 1. 2. 2020 – sťažovateľ namietal nesprávne označenie podľa 
JSO, nakoľko program obsahoval obscénne vyjadrenia a sexuálne scény. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, nakoľko program 
označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom tento obsahoval vulgárne a obscénne 
vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný a neprístupný pre maloletých  
do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť 
posúdila ako opodstatnenú. 
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Nový život, z dní 4. a 5. 2. 2020 -  sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
do 12 rokov obsahoval obscénne gestá. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Sexi pištoľníčky, zo dňa 9. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
do 12 rokov obsahoval obscénne gestá a zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku 
formou schvaľovania, zľahčovania a vyzdvihovania do popredia. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nový život, zo dňa 19. 2. 2020 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu nevhodných výrazov 
v programe a nevhodnosti zaradenia programu do vysielania v priebehu dňa v čase školských 
prázdnin. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.  
 
27 šiat, zo dňa 22. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe, ktorý bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, bol viackrát použitý vulgarizmus. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Upútavka na program Nový život, zo dňa 23. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že v upútavke, ktorá 
sa vysielala počas programu Doba ľadová 2, odznel nevhodný výraz „debil“. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, zo dňa 2. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
do 12 rokov obsahoval obscénne vyjadrenia a prezentáciu promiskuitného  správania.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Rozchod, zo dňa 6. 3. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých divákov do 12 rokov obsahoval expresívne vyjadrovanie a slovnú agresivitu.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Divoká dvojka, zo dňa 7. 3. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
do 12 rokov obsahoval zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku formou 
zľahčovania a expresívne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Vražda v Orient Exprese, zo dňa 5. 4. 2020 - sťažovateľ namietal voči 
nevhodnosti odvysielania upútavky počas rozprávky Snoopy a Charlie Brown: Peanuts.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, zo dňa 21. 4. 2020 – sťažovateľ namietal nesprávne uplatnenie symbolu JSO 
v programe, v ktorom odznelo expresívne a obscénne vyjadrovanie. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO tým, že program 
klasifikoval ako nevhodný do 12 rokov, pričom obsahoval expresívne a obscénne vyjadrovanie 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. RVR uložila 
vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Krimi a Noviny TV JOJ, zo dňa 26. 4. 2020 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu záberov 
týrania psa, čo považoval za nevhodné i napriek upozorneniu o ich nevhodnosti, ktoré  
im predchádzalo. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.  
 
Krimi, zo dňa 9. a 30. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe boli odvysielané nepravdivé 
a pravdu skresľujúce reportáže, ktoré mali zasiahnuť do osobnostných práv prezentovanej osoby. 
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a  sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.   
 
Inkognito, zo dňa 14. 5. 2020 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu relácie pred 22.00 h  
pre propagáciu alkoholu a podnecovanie k jeho pitiu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Skryté čísla, zo dňa 17. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že program o americkom vesmírnom 
programe z obdobia studenej vojny urážal a hanobil národy bývalého Sovietskeho zväzu.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, zo dňa 20. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe označenom ako nevhodný 
pre maloletých divákov do 12 rokov odznelo obscénne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, zo dňa 26. 6. 2020 – sťažovateľ namietal voči 
scénam násilia v upútavke. RVR začala správne konanie pre možné porušenie § 19 ods. 2 ZVR. 
K 31. 12. 2020 nebolo správne konanie ukončené.    
 
Aféry, zo dňa 2. 7. 2020 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval nadávky a vulgarizmy. RVR začala vo veci správne konanie 
pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že označením programu ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne 
konanie nebolo ukončené.    
 
Komunikát Clavin, reklamný šot na eshop s erotickými pomôckami a reklamný šot na EMCO,   
zo dňa 11. 7. 2020 -  sťažovateľ  namietal voči zaradeniu reklám na výrobok Clavin a eshop 
s erotickými pomôckami do vysielania medzi 20.00 a 22.00 h a voči reklamnému šotu na výrobok 
EMCO z dôvodu, že reklama spôsobuje napätie v neúplných rodinách a v rodinách, kde nemôžu 
mať deti, čo predstavuje veľký psychologický zásah. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Aféry, z dní 15. a 16. 7. 2020 - sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval zobrazenia obscénností. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
9-1-1, z dní 21. a 23. 7. 2020 – sťažovateľ namietal voči násilným scénam a neadekvátnej 
klasifikácii predmetného programu ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Kuriér, zo dňa 30. 7. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval scénu znázorňujúcu bičovanie nahej 
ženy. RVR začala vo veci správne konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, 
že označením programu ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.    
      
Všetko najhoršie, zo dňa 2. 8. 2020 – sťažovateľ namietal nevhodnosť obsahu vo vzťahu 
k maloletým a s tým súvisiace nedostatočné označenie programu piktogramom nevhodnosti.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Tri billboardy kúsok za Ebbingom, zo dňa 5. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, 
že upútavka obsahovala nevhodné výrazy. RVR začala vo veci správne konanie pre možné 
porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v upútavke mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama slušná. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo 
ukončené.    
 
Súdna sieň, zo dňa 17. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Krimi, zo dňa 20. 9. 2020 – sťažovateľ namietal nevhodnosť komunikácie redaktorky s matkou 
obete dopravnej nehody. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
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Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Reklamný šot na Kooperativu, zo dňa 28. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, že reklama nabáda  
na konanie, ktoré ohrozuje zdravie a bezpečnosť, nakoľko zobrazuje nedbalé šoférovanie  
len jednou rukou. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Reklamný šot na Niké, zo dňa 5. 10. 2020 - sťažovateľ namietal voči propagácii hazardu 
v reklame, ktorá vyzýva na tipovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné 
 
Reklamný šot na alza.sk, zo dňa 11. 2. 2020 – sťažovateľ namietal nevhodnosť v reklame 
použitého slovného spojenia „pretiahnuť telo“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.             
 
Na hrane, zo dňa 18. 2. 2020 – sťažovateľ namietal voči nadmernej hlasitosti reklamy počas 
prerušení programu. RVR na základe meraní nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ranné noviny, zo dňa 21. 2. 2020 – sťažovateľ namietal voči nadmernej hlasitosti reklamy počas 
prerušení programu. RVR na základe meraní nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Noviny špeciál (koronavírus), zo dňa 15. 3. 2020 - sťažovateľ namietal, že v uvedených 
programoch sa podávali životne závažné informácie vo verejnom záujme, pričom diskutujúci mali 
rúška, čo znemožňovalo odčítanie z pier osobám so sluchovým postihnutím a programy boli i bez 
prekladu do posunkovej reči pre nepočujúcich. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Tlačová konferencia premiéra SR na tému koronavírus, zo dňa 15. 3. 2020 – sťažovateľ namietal 
proti údajnému prerušeniu mimoriadnej tlačovej konferencie s témou koronavírus reklamou.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ranné noviny, z dní 19. a 20. 3. 2020 – sťažovateľ namietal použitie  anglických výrazov  
v programe. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.             
 
My dvaja a magor, zo dňa 16. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol odvysielaný 
s českým dabingom. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR, nakoľko odvysielaním programu s českým dabingom nezabezpečil 
používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku. RVR uložila 
vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 165 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Inkognito, zo dní 9. a 17. 6. 2020 - sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím sprevádzajúce program dňa 9. 6. 2020 patrili k úplne inej relácii a dňa 17. 6. 2020 
neboli titulky k programu vysielané vôbec. Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov 
nedisponovala záznamom vysielania z namietaných dní, posúdila sťažnosti ako nepreskúmateľné. 
RVR však zmonitorovala záznam programu odvysielaného dňa 11. 6. 2020 a začala správne 
konanie vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR, nakoľko titulky neboli 
zosynchronizované so zvukovou stopou programu, § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky 
nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožňoval porozumieť jeho obsahu  
a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, nakoľko titulky neboli v súlade s požiadavkami ustanovenými VTSP. 
K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.  
 
Ochrancovia, zo dňa 17. 6. 2020 - sťažovateľ namietal, že program je denne sprevádzaný 
titulkami k inému programu. Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov nedisponovala 
záznamom titulkov z namietaného dňa, uznala sťažnosť za nepreskúmateľnú. Na základe 
monitoringu inej časti seriálu zo dňa 18. 6. 2020 začala RVR správne konanie pre možné 



 

 

96 

 

porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky nezachytávali hovorený prejav v programe 
spôsobom, ktorý by umožňoval porozumieť jeho obsahu a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, nakoľko 
titulky neboli v súlade s požiadavkami ustanovenými VTSP. K 31. 12. 2020 správne konanie 
nebolo ukončené. 

 
JOJ PLUS 
V roku 2020 sa vysielanie televízie JOJ PLUS monitorovalo na základe sťažností. Z celkového 
počtu 21 prešetrených sťažností smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ PLUS bolo 6 sťažností 
opodstatnených, 13 neopodstatnených a 2 sťažnosti boli posúdené ako nepreskúmateľné. 
 
RVR sa v roku 2020 zaoberala výsledkami monitorovania, ktoré sa týkali ešte vysielania z roku 
2019:  
 
Niečo na tej Mary je, zo dňa 29. 6. 2019 – sťažovateľ namietal voči obscénnemu a vulgárnemu 
vyjadrovaniu v programe, ktorý bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov. RVR  
v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil  
JSO tým, že program označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, pričom obsahoval 
vulgárne, expresívne a obscénne vyjadrovanie, čo podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodný  
do 15 rokov. RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 24 000 eur a sťažnosť posúdila 
ako opodstatnenú. 
 
Upútavka na program Kuriér 2, zo dňa 2. 10. 2019 – sťažovateľ namietal že, upútavka obsahovala 
scény znázorňujúce násilie. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 19 ods. 2 ZVR 
tým, že upútavka obsahovala výňatky z programu znázorňujúce scény násilia. RVR zároveň 
v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 písm. l) ZVR tým, že nedodal RVR  
na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu  
vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Kuriér 2, zo dňa 2. 10. 2019 - sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, zobrazenie 
prejavov osôb s patologickými normami správania a zobrazenie používania zbrane ako útočného 
prostriedku formou schvaľovania. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, keď predmetný program označil ako nevhodný 
pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, nakoľko tento obsahoval detailné a naturalistické 
zobrazenie násilných aktov a expresívne vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie  
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu  
vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú.  
 
Vysielanie, zo dňa 1. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči nadmernému vysielaniu reklamy.  
RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 35 ods. 3 ZVR tým, že dvakrát prerušil 
zaradením reklamy prvý 30-minútový časový úsek trvania programu Previnenie a tiež  
§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR, nakoľko vysielateľ nedoručil RVR vyžiadaný súvislý záznam vysielania. 
RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú.  
 
50 odtieňov sivej, zo dňa 10. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči nesprávnemu označeniu 
programu vzhľadom na jeho obsah s odvolaním sa na to, že RVR už v minulosti vysielateľa  
za rovnaké nesprávne uplatnenie JSO v tomto programe sankcionovala. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO tým, že program 
označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom obsahoval obscénne vyjadrovanie, 
zobrazenie erotických pomôcok a scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia, čo podmieňuje 
jeho klasifikáciu ako nevhodný a neprístupný do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú 
sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Prci, prci, prcičky, zo dňa 10. 11. 2019 - sťažovateľ namietal odvysielanie programu v českom 
jazyku. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) v súvislosti 
s tým, že odvysielaním programu s českým dabingom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania 
štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Prci, prci, prcičky, zo dňa 10. 11. 2019 - sťažovateľ namietal voči tomu, že vysielateľ označil 
predmetný program ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, hoci obsahoval obscénne gestá, 
obscénne a vulgárne vyjadrovanie. RVR na základe analýzy začala správne konanie voči 
vysielateľovi vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Matky rebelky: Šťastné a veselé, zo dňa 20. 12. 2019 - sťažovateľ namietal voči tomu,  
že vysielateľ označil predmetný program ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, hoci 
obsahoval obscénne a vulgárne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. RVR zároveň v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ 
porušil § 16 ods. 3 písm l) ZVR tým, že RVR nedodal súvislý záznam vysielania predmetného 
programu, za čo mu uložila sankciu – pokutu vo výške 165 eur. 
 
Nabúchaná, zo dňa 28. 12. 20219 – sťažovateľ namietal, že program s označením ako nevhodný 
pre maloletých do 15 rokov obsahoval obscénne aj vulgárne vyjadrovanie, zobrazenie sexuálneho 
správania formou zábavy, požívanie alkoholu formou zábavy a rozprávanie o drogách odľahčenou 
formou. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú.      
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. Výsledky monitorovania sme  
pre väčšiu prehľadnosť tematicky rozdelili do nasledovných oblastí: ochrana ľudskej dôstojnosti  
a maloletých a ostatné monitoringy.  
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 
 
Neverník, zo dňa 1. 1. 2020 -  sťažovateľ namietal voči označeniu programu ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov, pričom obsahoval obscénnosti. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Dámska jazda, zo dňa 5. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že v programe boli odvysielané 
vulgarizmy a násilné scény. RVR začala správne konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že vysielateľ mohol označením programu ako nevhodný pre maloletých  
do 15 rokov nesprávne uplatniť JSO. Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Upútavka na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, zo dňa 13. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči 
scénam násilia v upútavke. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 19 ods. 2 ZVR, nakoľko upútavka obsahovala scény násilia, za čo mu uložila sankciu – pokutu  
vo výške 3 319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú.  
  
Mike a Dave zháňajú baby, zo dňa 3. 2. 2020 – sťažovateľ namietal nesprávne označenie podľa 
JSO, nakoľko program obsahoval obscénne vyjadrenia a sexuálne scény. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, nakoľko program 
označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom tento obsahoval vulgárne a obscénne 
vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný a neprístupný pre maloletých  
do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť 
posúdila ako opodstatnenú. 
 
Osudové leto 2, z dní 8. a 9. 2. 2020 - sťažovateľ namietal, že program nebol označený 
symbolom nevhodnosti pre maloletých. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že nesprávne uplatnil JSO, nakoľko program neoznačil symbolom 
nevhodnosti, pričom tento obsahoval zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo 
rodičovských vzťahov s odôvodneným predpokladom neadekvátnej interpretácie u maloletých, 
zobrazenie násilných aktov, zobrazenie rizikových športových disciplín, expresívne vyjadrovanie, 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov. RVR uložila 
vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 3319 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
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Babská jazda, zo dňa 16. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že  program, označený ako nevhodný  
pre maloletých divákov do 15 rokov, obsahoval obscénne a vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
gestá. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne 
uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom 
obsahoval vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 
čo podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodný do 18 rokov. RVR uložila vysielateľovi  
sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Laky Royal, zo dňa 22. 2. 2020 - sťažovateľ namietal, že v programe označenom ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov a vysielanom v čase od 20.35 h zazneli vulgarizmy. RVR v správnom 
konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO tým,  
že program označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pričom ten obsahoval 
kritéria nevhodnosti, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodný pre maloletých divákov  
do 15 rokov, RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú. 
 
Divoká dvojka, zo dňa 8. 3. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný 
pre divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie používania zbrane ako útočného 
prostriedku formou zľahčovania a expresívne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Nočné rande, zo dní 14. a 15. 3. 2020 -  sťažovateľ  namietal voči nevhodnému označeniu 
programu symbolom nevhodnosti pre maloletých do 12 rokov z dôvodu, že obsahoval 
obscénnosti, zobrazenie prejavov nenávisti a násilia na živých bytostiach. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Rodinné záležitosti, z dní 20. a 21. 4. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali, že v programe 
odvysielanom v doobedňajších hodinách bola prezentovaná závislosť na omamných látkach, 
slovná agresivita, expresívne a vulgárne vyjadrovanie. RVR začala správne konanie vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že vysielateľ označil program 
ako nevhodný do 12 rokov, čím mohol nesprávne uplatniť JSO. Po preskúmaní podkladov  
RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Profesionáli, zo dňa 26. 4. 2020 – sťažovateľ namietal, že v program, ktorý bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, obsahoval expresívne a obscénne vyjadrovanie, 
obscénne gestá, ako i nevhodne spracovanú tému erotiky. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Extrémne prípady, z dní 13. a 14. 5. 2020 - sťažovateľ namietal, že program s označením  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR začala vo veci 
správne konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že označením programu 
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO.  
K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.    
 
Mechanik zabijak 2, zo dňa 2. 6. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný 
do 15 rokov obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach a  prejavov nenávisti. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Kopačky,  zo dňa 14. 6. 2020 – sťažovateľ  namietal zobrazenie penisu v programe. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Zvedený učiteľkou, z dní 4. a 5. 7. 2020 - sťažovateľ namietal voči tomu, že vysielateľ označil 
predmetný program ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci obsahoval obscénností.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Súdna sieň, zo dňa 5. 7. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Kuriér 4, zo dňa 4. 10. 2020 – sťažovateľ namietal, že nebol označený symbolom nevhodnosti  
pre maloletých, pričom obsahoval násilie. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia 
§ 20 ods. 3 ZVR tým, že mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. K 31. 12. 2020 správne 
konanie nebolo ukončené. 
 
Profesionáli, zo dňa 11. 10. 2020 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu vulgárnych vyjadrení 
v predmetnom programe. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
 
Denné svetlo, zo dňa 29. 10. 2020 - na základe monitoringu pri prešetrovaní sťažnosti začala RVR 
správne konanie pre možné porušenie § 20 ods. 3 v súvislosti s tým, že v rámci programu  
Denné svetlo vysielateľ odvysielal upútavku na program Šachový princ, ktorá bola v priebehu 
trvania označená dvoma rôznymi symbolmi nevhodnosti (nevhodná pre maloletých do 18 rokov 
a nevhodná pre maloletých do 12 rokov), čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO.  
K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. 
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Osudové leto 2, z dní 8. a 9. 2. 2020 - sťažovateľ namietal množstvu reklamných prerušení 
programu. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 35 ods. 3 ZVR tým, že program 
v oba dni prerušil viackrát, ako povoľuje zákon a § 36 ods. 2 ZVR tým, že v uvedené dni 
odvysielal reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút v hodine.  
RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 3319 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú. 
 
Ostatné 
 
Prvé oddelenie, z dní 9. a 28. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím sprevádzajúce program zaostávali, čo znemožňovalo sledovanie programu. Vzhľadom 
na to, že RVR z technických dôvodov nedisponovala záznamom vysielania z namietaných dní, 
posúdila sťažnosti ako nepreskúmateľné. 
 
My dvaja a magor, zo dňa 14. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol odvysielaný 
s českým dabingom. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR, nakoľko odvysielaním programu s českým dabingom nezabezpečil 
používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku. RVR uložila 
vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 165 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 
Denné svetlo, zo dňa 29. 10. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol odvysielaný s českým 
dabingom. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR 
v súvislosti s tým, že odvysielaním programu s českým dabingom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku.  K 31. 12. 
2020 správne konanie nebolo ukončené.  
 
Jastrabia žena, z dní 1. a 3. 11. 2020 - sťažovateľ namietal, že program sa vysielal v českom 
jazyku. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) v súvislosti 
s tým, že odvysielaním programu s českým dabingom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania 
štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku. K 31. 12. 2020 správne 
konanie nebolo ukončené. 
 

WAU 
V roku 2020 bolo vysielanie televízie monitorované na základe sťažností. Z celkového počtu  
17 prešetrených sťažností smerujúcich voči vysielaniu televízie WAU bolo 15 neopodstatnených  
a 2 sťažnosti boli posúdené ako nepreskúmateľné. 
 
RVR sa v roku 2020 zaoberala výsledkami monitorovania, ktoré sa týkali ešte vysielania z roku 
2019:  
 
C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, zo dňa 12. 6. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený 
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval násilné scény.  



 

 

100 

 

RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne 
uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný do 12 rokov, pričom ten obsahoval detailné  
a naturalistické zobrazenie násilných aktov, slovnú agresivitu, expresívne a vulgárne 
vyjadrovanie, podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.  
RVR uložila vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 4 000 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú. 
  
Extrémne prípady, zo dňa 19. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že program bol označený  
ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne vyjadrovanie 
a prezentoval promiskuitné správanie. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov, pričom tento obsahoval slovnú agresivitu a expresívne, vulgárne  
a obscénne vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie ako nevhodný pre maloletých do 15 
rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť posúdila  
ako opodstatnenú. 
 
Reklamný šot na Poštovú banku, zo dňa 7. 12. 2019 – sťažovateľ namietal nesprávne použitie 
zámena „tak“ v slovnom spojení „tak výhodná, že...“. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali vysielania z roku 2020. Výsledky monitorovania sme  
pre väčšiu prehľadnosť tematicky rozdelili do nasledovných oblastí: ochrana ľudskej dôstojnosti  
a maloletých, reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov a ostatné monitoringy.  
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 11. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že program  
bol označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie 
násilia na živých bytostiach. V súvislosti so 1.časťou RVR začala správne konanie pre možné 
porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. V súvislosti 
s 2. časťou RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Prvé oddelenie, zo dňa 18. 1. 2020 – sťažovateľ namietal vulgárny slovník a zobrazenie 
sexuálnych pomôcok v programe. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 18. 1. 2020 – sťažovateľ namietal naturalistické 
zobrazenie násilných aktov a zobrazenie násilia na živých bytostiach. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, zo dňa 22. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
pre maloletých do 12 obsahoval obscénne a expresívne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 1. 2. 2020 - sťažovateľ namietal naturalistické 
zobrazenie násilných aktov a zobrazenie násilia na živých bytostiach. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 8. 2. 2020 - sťažovateľ namietal naturalistické 
zobrazenie násilných aktov a zobrazenie násilia na živých bytostiach. RVR nenašla dôvody  
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 15. 2. 2020 – sťažovateľ namietal zobrazenie násilia 
na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania človeku bez pocitov ľútosti.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
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Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 22. 2. 2020 - sťažovateľ namietal zobrazenia násilia 
na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania človeku bez pocitov ľútosti.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, zo dňa 1. 4. 2020 – sťažovateľ namietal, že program označený ako nevhodný  
do 12 rokov obsahoval obscénne vyjadrovanie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), z dní 18. a 19. 4. 2020 - sťažovateľ namietal zobrazenia 
násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania bez prejavov ľútosti.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 26. 4. 2020 – sťažovateľ namietal zobrazenie násilia 
na živých bytostiach. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Taken – Posadnutý pomstou (2 časti), zo dňa 3. 5. 2020 - sťažovateľ namietal zobrazenia násilia 
na živých bytostiach. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Súdna sieň, zo dňa 14. 7. 2020 – sťažovateľ namietal obscénne vyjadrovanie a prezentáciu 
užívania drog. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Extrémne prípady, zo dňa 7. 12. 2019 – sťažovateľ namietal obscénne vyjadrovanie a zobrazenie 
promiskuitného správania. RVR v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil  
§ 20 ods. 3 ZVR, nakoľko nesprávne uplatnil JSO tým, že program označil ako nevhodný  
pre maloletých do 12 rokov, pričom tento obsahoval slovnú agresivitu a expresívne, vulgárne  
a obscénne vyjadrovanie podmieňujúce jeho označenie ako nevhodný pre maloletých  
do 15 rokov. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 663 eur a sťažnosť 
posúdila ako opodstatnenú.  
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Vysielanie, zo dňa 16. 1. 2020 – na základe monitoringu pri prešetrovaní sťažnosti RVR 
v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 32 ods. 4 písm. a) ZVR, nakoľko odvysielal 
reklamu na film Príliš osobná známosť, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama 
slušná. RVR v správnom konaní rozhodla aj o porušení § 36 ods. 2 ZVR, nakoľko vysielateľ 
v uvedený deň odvysielal reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút 
v hodine. RVR uložila vysielateľovi úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur.   
 
Ostatné 
 
Kosti, zo dňa 16. 1. 2020 – sťažovateľ namietal, že k programu neboli vysielané titulky  
pre sluchovo postihnutých divákov. Vzhľadom na to, že RVR z technických dôvodov nedisponovala 
záznamom vysielania z namietaného dňa, posúdila sťažnosť ako nepreskúmateľnú. 
 
Prvé oddelenie, zo dňa 9. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím sprevádzajúce program ustavične meškali. Vzhľadom na to, že RVR z technických 
dôvodov nedisponovala záznamom vysielania z namietaného dňa, posúdila sťažnosť  
ako nepreskúmateľnú.  
 
Upútavka na program Kingsman: Zlatý kruh, zo dňa 19. 3. 2020 - sťažovateľ namietal,  
že v upútavke zaznela replika z filmu “vypustili sme medzi ľudí vírus”, čo považoval v období 
koronakrízy za neetické a nevhodné. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Život po ľuďoch, zo dňa 14. 10. 2020 – sťažovateľ namietal, že program bol odvysielaný v českom 
jazyku. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR 
v súvislosti s tým, že odvysielaním programu s českým dabingom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
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používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku. 
K 31. 12. 2019 nebolo správne konanie ukončené. 
 

ŤUKI 
V roku 2020 bolo vysielanie televízie monitorované na základe sťažností.  
 
RVR sa v roku 2020 zaoberala výsledkami monitorovania, ktoré sa týkali ešte vysielania z roku 
2019: 
 
Robošváb, zo dňa 28. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že postavičky v programe medzi sebou 
komunikovali spôsobom nevhodným pre maloletých. RVR posúdila sťažnosť ako nepreskúmateľnú, 
nakoľko nedisponovala súvislým záznamom vysielania z daného dňa. RVR v správnom konaní 
rozhodla, že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 písm. l) ZVR tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie 
súvislý záznam vysielania, za čo mu uložila sankciu – pokutu vo výške 165 eur. 
 

Jojko 
V roku 2020 bolo vysielanie televízie monitorované na základe sťažnosti.  
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Reklamný šot na Kooperativu, zo dňa 27. 8. 2020 – sťažovateľ namietal, že reklama nabáda  
na konanie, ktoré ohrozuje zdravie a bezpečnosť, nakoľko zobrazuje nedbalé šoférovanie jednou 
rukou. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 

TA3  
 
Vysielanie televízie TA3 bolo v roku 2020 monitorované na základe špecifického monitoringu  
a na základe sťažností. V rámci špecifických monitoringov sa realizoval monitoring súvisiaci 
s voľbami do NR SR. (kapitola 3.2.5). Z celkového počtu 18 prešetrených sťažností smerujúcich 
voči vysielaniu televízie TA3 boli 2 sťažnosti opodstatnené a 16 neopodstatnených. 

 
Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 
 
Správy TA3, zo dňa 24. 11. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním príspevku  
Tisícky Talianov odmietli Salviniho došlo k odvysielaniu neobjektívnych a nepravdivých 
informácií, nakoľko   obrazový materiál nebol nasnímaný z protestného mítingu, ktorý sa konal 
v meste Reggio Emilia, ale pochádzal zo zhromaždenia Salviniho priaznivcov. RVR začala správne 
konanie pre možné porušenie ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR. Po preskúmaní podkladov 
RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Téma dňa, zo dňa 9. 12. 2019 – dvaja sťažovatelia namietali nezabezpečenie všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielania diskusnej relácie, ktorá sa venovala 
predstaveniu novej školskej didaktickej pomôcky Nenaleť: Dezinfo a Extrém. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Štúdio TA3, zo dňa 4. 2. 2020 - sťažovateľ namietal voči obsahu relácie, ktorá sa venovala 
problematike rekonštrukcie a možného predaja kaštieľa Malanta. Podľa sťažovateľa relácia 
nebola objektívna, pričom prostredníctvom hosťa programu, poslankyne Evy Antošovej, 
propagovala i aktivity politickej strany SNS. RVR začala správne konanie pre možné porušenie 
ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 ZVR. Po preskúmaní podkladov RVR správne 
konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
V politike, zo dňa 8. 3. 2020 - sťažovateľ namietal voči jednostrannosti a neobjektivite relácie, 
do ktorej boli pozvaní len zástupcovia strán rodiacej sa koalície a chýbali v nej predstavitelia 
budúcej opozície. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
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V politike, zo dňa 15. 3. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali odvysielanie nepravdivých  
a zavádzajúcich informácii v rámci diskusie o aktuálnych opatreniach, ktoré boli prijaté 
v súvislosti s koronakrízou. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 

  
Vysielanie, zo dňa 16. 4. 2020 – sťažovateľ namietal nepravdivé informovanie vysielateľa o počte 
ľudí nakazených ochorením COVID-19. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
V politike, zo dňa 3. 5. 2020 – sťažovateľ namietal odvysielanie nevyvážených informácií  
a propagáciu politickej strany vo vysielaní politicko-publicistickej relácie, v rámci ktorej o plnení 
programového vyhlásenia vlády s moderátorom diskutovali Boris Kollár, predseda NR SR, 
predseda Sme rodina a Richard Raši, podpredseda Smer-SD. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 
Správy TA3, zo dňa 6. 5. 2020, Ranné správy zo dňa 7. 5. 2020 - sťažovateľ namietal voči 
odvysielaniu zavádzajúcich a skresľujúcich informácií o prebiehajúcej fyzioterapii v ústavných 
zariadeniach počas pandémie, ktoré boli odvysielané v príspevku venujúcom sa obnoveniu 
rehabilitácií. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 

 
Tlačová beseda strany HLAS-SD, zo dňa 31. 7. 2020 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu 
tlačovej besedy strany, ktorá nebola v čase vysielania tlačovej besedy oficiálne zaregistrovaná 
a voči skrytej politickej reklame tohto subjektu. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ranné správy, zo dňa 28. 8. 2020 - na základe monitoringu RVR začala správne konanie vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že v príspevku s  ázvom  
Rúśka a ich nosenie mohlo prísť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu. K 31. 12. 2020 nebolo správne konanie ukončené. 
 
Tak takto?!, zo dňa 16. 9. 2020 - sťažovateľ namietal, že v relácii venovanej druhej vlne 
pandémie, ktorej hosťom bol lekár a výživový poradca Igor Bukovský, boli prezentované 
nepravdivé a vedecky neoverené informácie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania  
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Pozrime sa na to, zo dňa 26. 9. 2020 – sťažovateľ namietal nezabezpečenie všestrannosti 
a názorovej plurality relácie v súvislosti s diskusiou na tému riziká očkovania. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Tak takto?!, zo dňa 14. 10. 2020 - sťažovateľ namietal, že v programe s podtitulom Je Kotleba 
neonacista?, ktorého hosťom bol historik Jakub Drábik, bol prezentovaný jednostranný názor 
hosťa, že Kotleba je fašista resp. neonacista, pričom v relácii absentoval názorový oponent.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
V politike, zo dňa 25. 10. 2020 - sťažovateľ namietal nerovnomerné poskytnutie priestoru  
na vyjadrenie názorov hostí programu v druhej časti relácie V politike nazvanej Slovensko  
v krízovom režime, v ktorej boli podľa sťažovateľa preferované názory E. Tomáša zo strany 
HLAS-SD. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Vysielanie spravodajských programov, zo dňa 29. a 30. 10. 2020– sťažovateľ namietal vysielanie 
nepravdivých a skresľujúcich informácií v súvislosti s obmedzeniami pre občanov, ktorí  
sa nezúčastnia plánovaného plošného testovania. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 
 
Správy TA3, zo dňa 5. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním reportáže uvedenej  
pod názvom  A. Danko prijíma S. Lavrova, ktorá priblížila návštevu ruského ministra  
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na Slovensku, došlo k porušeniu objektivity a k zásahu práva na ochranu osobnosti v príspevku 
prezentovaných osôb. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Správy TA3, zo dňa 18. 12. 2019 - sťažovateľ namietal, že odvysielaním reportáže uvedenej  
pod názvom Bytovku zbúrajú celú, ktorá informovala o postupe sanačných prác bytovky 
v Prešove, v ktorej došlo k výbuchu plynu, prišlo k porušeniu  objektivity a k zásahu práva  
na ochranu osobnosti jednej z prezentovaných osôb. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých 
 
Správy, zo dňa 6. 12. 2019 - sťažovateľ namietal voči odvysielaniu záberov na ženu 
v spravodajskom príspevku Výbuch plynu v Prešove, ktorej pravdepodobne v danom čase 
zomieral rodinný príslušník a označil to za zobrazenie extrémneho psychického utrpenia s cieľom 
šokovať a zobrazovať utrpenie. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť 
posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Správy, zo dňa 8. 5. 2020 - sťažovateľ namietal, že v príspevku USA sú najviac postihnutou 
krajinou, ktorý informoval o vývoji pandémie nového koronavírusu v USA, boli odvysielané zábery 
resuscitácie pacienta v súvislosti s ochorením Covid 19 bez predchádzajúceho upozornenia.  
RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 
 
Vysielanie, z dní 27. 3. a 1. 4. 2020 – dvaja sťažovatelia namietali voči propagácii portálu 
www.andreashop.sk v znení: „Buďte zodpovední! Zostaňte doma! Produkty pre domácnosť 
nakupujte online www.andreashop.sk“, ktorú vysielateľ vysielal opakovane v spodnej časti 
obrazovky v rámci tzv. flashových správ pod označením „informačný servis“. RVR začala voči 
vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a b)  
a § 34 ods. 1 ZVR, nakoľko propagácia portálu www.andreashop.sk mohla naplniť definíciu 
reklamy a vysielateľ nezabezpečil jej rozoznateľné a zreteľné oddelenie od iných častí 
programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby, pričom 
mohlo dôjsť i k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná a aby nepoškodzovala 
záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov. K 31. 12. 2020 správne konanie 
nebolo ukončené.   

 
Ostatné 

 
Pozrime sa na to, zo dňa 1. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči hostke, ktorej ústny jazykový 
prejav bol nezrozumiteľný, nebol ani tlmočený a nebol sprevádzaný titulkami. RVR v správnom 
konaní rozhodla, že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 písm. e) ZVR tým, že nezabezpečil povinnosť 
vysielať televíznu programovú službu v štátnom jazyku, za čo mu uložila sankciu – pokutu  
vo výške 165 eur a sťažnosť posúdila ako opodstatnenú. 
 

Ostatné televízne stanice 
 
RVR sa v roku 2020 zaoberala výsledkami monitorovania, ktoré sa týkali ešte vysielania z roku 
2019: 
 

Info kanál Komjatice 
Vysielanie, z dní  9. a 16. 6. 2019 – na základe monitoringu RVR rozhodla v správnom konaní,  
že vysielateľ neoznámil RVR zmeny v špecifikácii programových typov, ktoré sú uvedené 
v licencii, čím došlo k porušeniu § 28 ods. 4 DZ a nedodal súvislý záznam vysielania, čím porušil  
§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR. Vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona. 
 

Televízia Močenok 
Vysielanie, zo dňa 13. 6. 2019 – na základe monitoringu RVR v správnom konaní rozhodla,  
že vysielateľ porušil: 

http://www.andreashop.sk/
http://www.andreashop.sk/
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- § 20 ods. 4 ZVR tým, že nezabezpečil časové zaradenie zložky programovej služby v súlade 
s podmienkami JSO, 
- § 16 ods. 3 písm. d) ZVR tým, že vysielal v rozpore s udelenou licenciou.  
Vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona. RVR vo veci možného 
porušenia § 51 ods. 1 a § 20 ods. 1 ZVR po preskúmaní podkladov správne konanie zastavila.  
 

Magio Infokanál 
Vysielanie, zo dňa 14. 6. 2019 – na základe monitoringu RVR v správnom konaní rozhodla,  
že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 písm. e) ZVR tým, že odvysielal komunikát v anglickom jazyku, 
čím nezabezpečil používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom. Vysielateľovi bola uložená 
úhrnná sankcia – pokuta vo výške 165 eur. V súvislosti s odvysielaním komunikátov v českom 
jazyku RVR po preskúmaní podkladov správne konanie zastavila.  
 

TV NOVÁKY 
Vysielanie, z dní 27., 28., 29. 9. 2019 – sťažovateľ namietal, že v reportáži informujúcej 
o skrytej kamere umiestnenej v telocvični jednej zo škôl v meste boli odvysielané jednostranné 
a nevyvážené informácie. RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že v programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. Po preskúmaní podkladov RVR 
správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 

TV NOVÁKY 
Vysielanie, z dní 4., 5., 6., 7. 10. 2019 – sťažovateľ namietal, že vo vysielaní boli odvysielané 
jednostranné informácie o jednej z prezentovaných osôb. RVR začala správne konanie vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že bol odvysielaný program 
Mestské zastupiteľstvo, 30.9.2019, 1. časť, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby. Po preskúmaní podkladov 
RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 

TV LUX 

Trnavská novéna, zo dňa 16. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči kázni Mariána Kuffu, ktorá podľa 
neho útočila na liberalizmus a podnecovala k nenávisti voči liberálne zmýšľajúcim ľuďom.  
RVR v správnom konaní skonštatovala porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR pre nezabezpečenie 
všestrannosti a názorovej plurality a vysielateľovi uložila sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. RVR začala tiež správne konanie vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR 
v súvislosti s možným porušením zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, 
znevažovať alebo hanobiť na základe politického alebo iného zmýšľania. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Ostatné rozhodovania sa už týkali vysielania z roku 2020: 
 

TV NOVÁKY 
Vysielanie, zo dňa 27. 4., 1., 2., 3., 4., 8., 22., 23., 24. a 25. 5. 2020 – sťažovateľ namietal,  
že vo vysielaní došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti, k propagácii násilia, k podnecovaniu 
nenávisti a k porušeniu základných práv a slobôd. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 

Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
Spravodajstvo – reportáž zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Čadca, zo dňa  
8. a 10. 6. 2020 – sťažovateľ namietal neobjektívne spravodajstvo zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva, v ktorom k prejednávaným bodom programu odzneli len vyjadrenia vybranej 
skupiny poslancov, pričom v reportáži neodzneli názory vedenia mesta a tých poslancov, ktorí 
prezentovali odlišné názory ako oslovení poslanci. RVR začala správne konanie vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR. Súčasne začala i správne konanie vo veci možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania v zodpovedajúcej 
kvalite. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené.  
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Televízia Turiec (TVT)  
Správy TVT, zo dňa 8. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči príspevkom, ktoré boli odvysielané  
v rámci spravodajskej relácie TVT. Podľa sťažovateľa nebola zabezpečená objektivita v príspevku 
o čerpaní dotácií pre športové centrum a v príspevku o zbere vianočných stromčekov. RVR 
nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 
Správy TVT, zo dňa 8. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči prítomnosti skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie v príspevku, ktorý informoval o lyžiarskej sezóne v LS Jasenská dolina 
počas uplynulých vianočných sviatkov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú.  
 

TV Liptov 
Zaostrené na - mestské nájomné byty, zo dňa 16. 5. 2020; Zaostrené na - skládka komunálneho 
odpadu vo Veternej Porube, zo dňa 14. 11. 2019 – sťažovateľ namietal, že v programe nedostala 
druhá strana možnosť vyjadriť sa k problému. Z dôvodu, že vysielateľovi uplynula zákonom 
stanovená lehota na uchovávanie záznamov a RVR tak nedisponovala záznamom vysielania, bola 
sťažnosť posúdená ako nepreskúmateľná. 
 

TV LUX  
A teraz čo?, zo dňa 29. 9. 2020 – sťažovateľ namietal, že predmetný program, ktorého témou 
bola Odluka cirkvi od štátu, mal zavádzajúci a klamlivý obsah, nakoľko sa v ňom malo tendenčne 
klamať a upravovať fakty, ohovárať ateistov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 

 

3.2.3.2 Prehľad sankcií  

 
Základné a osobitné povinnosti televíznych vysielateľov (§ 16, § 18 -  § 18c) 
 
Základné a osobitné povinnosti vysielateľa upravujú v ZVR najmä ustanovenia dvoch paragrafov, 
a to § 16 a § 18 ZVR. 
 
Ustanovenia § 16 ukladajú vysielateľom najmä povinnosť: 
- zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, 
- zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, 
- zabezpečiť vysielanie programov vysielaných v rámci volebnej kampane v súlade s osobitnými 

predpismi, 
- bezplatne poskytnúť vysielací čas orgánom štátnej správy v naliehavom verejnom záujme, 
- uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej 

kvalite; na vyžiadanie RVR poskytnúť záznam vysielania do 15 dní od doručenia žiadosti RVR  
na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí RVR v licencii po dohode s vysielateľom, 

- zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho 
jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi, 

- odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu  
a udelenej licencie v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom RVR, 

- vysielať v súlade s udelenou licenciou, 
- viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby, 
- zabezpečiť, aby zvuková zložka vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými 

požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo 
kultúry SR. 

  
Ustanovenia § 18 až § 18c ukladajú vysielateľovi osobitné povinnosti zabezpečiť rôznorodú 
skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, a to v každej ním 
vysielanej programovej službe (vysielateľ na základe zákona) a povinnosti stanovujúce podiely 
vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, tlmočených  
do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich a povinnosť zreteľne označiť všetky takéto programy. 
 
RVR v roku 2020 v oblasti televízneho vysielania rozhodla o uložení sankcie vo veci dodržiavania 
základných a osobitných povinností vysielateľov celkovo v 25 prípadoch. 
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O porušení povinností ustanovených v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR rozhodovala RVR v jednom 
prípade, pričom uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona. O porušení povinností 
ustanovených v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR rozhodovala RVR jednom prípade, pričom uložila sankciu 
– upozornenie na porušenie zákona. O porušení povinností ustanovených  
v § 16 ods. 2 písm. c) ZVR rozhodla RVR celkovo v jednom prípade, pričom uložila  
sankciu – upozornenie na porušenie zákona (sankcia – upozornenie na porušenia zákona uložená 
rozhodnutím č. RL/17/2020 bola započítaná do celkového počtu prípadov týkajúcich sa porušenia 
ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR). Za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. d) ZVR uložila RVR v troch prípadoch sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. Za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. e) ZVR uložila RVR v troch 
prípadoch sankciu – pokutu v celkovej výške 495 eur. Za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR uložila RVR vysielateľom sankciu – upozornenie na porušenie zákona 
v troch prípadoch a v deviatich prípadoch uložila sankcie – pokuty v celkovej výške 7 793 eur 
(sankcia – pokuta vo výške 165 eur uložená rozhodnutím č. RP/13/2020 nebola započítaná  
do celkového počtu prípadov týkajúcich sa porušenia základných a osobitných povinností 
televíznych vysielateľov). O porušení povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. m) ZVR 
rozhodovala RVR v jednom prípade, pričom uložila sankciu – pokutu vo výške 165 eur. 
 
V roku 2020 v oblasti základných povinností televíznych vysielateľov RVR v správnom konaní 
uložila celkovo trinásť sankcií vo forme pokút v celkovej sume 8 453 eur. 
 
Za porušenie osobitných povinností vysielateľov ustanovených v § 18a písm. a) ZVR,  
§ 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) ZVR uložila RVR štyri sankcie - pokuty v celkovej výške 13 276 eur. 
 
RVR v prípade RTVS rozhodla o porušení ustanovení týkajúcich sa základných a osobitných 
povinností televíznych vysielateľov v jednom prípade, pričom bola uložená sankcia – pokuta  
vo výške 165 eur. Vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. bola uložená jedna  
sankcia – pokuta vo výške 3 319 eur. Vysielateľovi MAC TV s.r.o. bola uložená jedna  
sankcia - upozornenie na porušenie zákona a osem sankcií - pokút v celkovej výške 10 782 eur. 
 
Ostatným vysielateľom televíznych programových služieb bolo uložených celkovo sedem 
upozornení na porušenie zákona a sedem pokút v celkovej výške 7 463 eur. 
 

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka) 

Dátum 
vysielania 

Zistené 
porušenie 

zákona 

Rozhodnutie RVR zo dňa, 
sankcia 

Televízia Močenok  
Kabel TV Močenok, s.r.o. 
(vysielanie v rozpore s licenciou) 
 

13. 6. 
2019 

 

§ 16 ods. 3  
písm. d)  

RL/2/2020 zo dňa 29. 1. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

Info Kanál Komjatice 
Káblová televízia Komjatice s.r.o. 
(nedodanie záznamov vysielania) 

9.6.2019, 
16.6.2019 

§ 16 ods. 3  
písm. l)  

RL/4/2020 zo dňa 29. 1. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(vysielanie v rozpore s licenciou) 

17.10.2019 
§ 16 ods. 3  
písm. d)  

RL/7/2020 zo dňa 6. 5. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

TV Nové Zámky 
Novocentrum Nové Zámky a.s. 
(nedodanie záznamov vysielania) 

15. 11. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. l)  

RL/11/2020 zo dňa 17. 6. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

TV Raj 
Raj Production, s.r.o. 
(nedodanie záznamov vysielania) 

21.1.2020, 
22.1.2020, 
27.1.2020, 
28.1.2020, 
31.1.2020, 
1.2.2020  

§ 16 ods. 3  
písm. l) 

RL/12/2020 zo dňa 1. 7. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 
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TV LUX 
TV LUX s.r.o. 
(Trnavská novéna) 

16. 11. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. a)  

RL/13/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

Stredoslovenská televízia 
Stredoslovenská televízia, s.r.o. 
(Coffee Stories, Top téma, 
vysielanie v rozpore s udelenou 
licenciou) 

8.2.2020 
až 

21.2.2020 

§ 16 ods. 2 
písm. c) v 

spojení s § 10 
ods. 3, § 12 

ods. 3 zákona 
č. 181/2014 
Z. z., § 16 

ods. 3 písm. 
d) 

RL/17/2020 zo dňa 19. 11. 
2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

Východoslovenská televízia 
KREOS, s.r.o. 
(Osobnosti) 

8.2.2020 
až 

21.2.2020 

§ 16 ods. 2 
písm. c) v 

spojení s § 10 
ods. 3, § 12 

ods. 3 zákona 
č. 181/2014 

Z. z. 

RL/18/2020 zo dňa 19. 11. 
2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona 

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(multimodálny prístup) 

apríl, máj, 
jún 2019 

§ 18a písm. a) 
RP/2/2020 zo dňa 15. 1. 2020, 
pokuta 3 319 eur 
 

Magio Infokanál 
Slovak Telekom, a.s 
(komunikát BBCearth) 

14. 6. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. e)  

RP/12/2020 zo dňa 26. 2. 2020, 
pokuta 165 eur 

LocAll 
KABEL TELEKOM, s.r.o. 
(Regionálny týždenník, nedodanie 
záznamov vysielania) 

23. 7. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. b), § 16 
ods. 3 písm. 

l) 

RP/13/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
upozornenie na porušenie 
zákona + pokuta 165 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(nedodanie záznamov vysielania) 

28. 8. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. l) 

RP/14/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 165 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Kutyil s.r.o., Súdna sieň) 

15.8.2019, 
22.8.2019, 
28.10.2019 

§ 18aa ods. 1 
písm. a),        

§ 18aa ods. 1 
písm. b),        

§ 18aa ods. 1 
písm. c) 

RP/15/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(multimodálny prístup) 

júl až 
december 

2019 
§ 18a písm. a) 

RP/21/2020 zo dňa 6. 5. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(Pozrime sa na to) 

1. 11. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. e)  

RP/23/2020 zo dňa 20. 5. 2020, 
pokuta 165 eur 

JOJ, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(nedodanie záznamu vysielania) 

2.10.2019, 
6.10.2019 

§ 16 ods. 3 
písm. l), § 19 
ods. 2, § 20 

ods. 3 

RP/24/2020 zo dňa 20. 5. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(štatistika o odvysielaných 
programoch) 

október až 
december 

2019 

§ 16 ods. 3  
písm. m)  

RP/25/2020 zo dňa 20. 5. 2020, 
pokuta 165 eur 



 

 

109 

 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(nedodanie záznamu vysielania) 

1. 11. 
2019 

§ 16 ods. 3 
písm. l), § 35 

ods. 3 

RP/28/2020 zo dňa 3. 6. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

ŤUKI 
MAC TV s.r.o. 
(nedodanie záznamu vysielania) 

28. 11. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. l) 

RP/32/2020 zo dňa 17. 6. 2020, 
pokuta 165 eur 

Západoslovenská televízia 
Západoslovenská televízia  s.r.o.  
(nedodanie záznamu vysielania) 

29.9.2019 
až 28.10. 

2019 

§ 16 ods. 3  
písm. l) 

RP/33/2020 zo dňa 17. 6. 2020, 
pokuta 165 eur 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(nedodanie záznamu vysielania) 

20. 12. 
2019 

§ 16 ods. 3  
písm. l) 

RP/36/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
pokuta 165 eur 

Dvojka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(nedodanie záznamu vysielania) 

1. 1. 2020 
§ 16 ods. 3  

písm. l) 
RP/37/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
pokuta 165 eur 

TV REGION 
MV Média, s.r.o. 
(nedodanie záznamu vysielania) 

12. 2. 
2020 

§ 16 ods. 3  
písm. l) 

RP/41/2020 zo dňa 9. 9. 2020, 
pokuta 165 eur 

DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Dva a pol chlapa) 

25. 5. 
2020 

§ 18aa ods. 1 
písm. a),        

§ 18aa ods. 1 
písm. c) 

RP/50/2020 zo dňa  
19. 11. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(My dvaja a magor) 

14.5.2020, 
16.5.2020 

§ 16 ods. 3  
písm. e)  

RP/52/2020 zo dňa 2. 12. 2020, 
pokuta 165 eur 

Tabuľka 24 

 

Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých (§ 19 a § 20) 
 

Povinnosti zabezpečujúce ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti ustanovené v § 19 ZVR  
sa vzťahujú na poskytovanie AVMS, programových služieb a ich zložky. Zároveň sú stanovené 
nevhodné obsahy, ktoré nemožno odvysielať alebo poskytnúť vôbec. 
 
Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 ZVR programová služba a jej zložky nesmú: 

- spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných 
práv a slobôd iných, 

- propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo 
hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického,  
či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo  
k etnickej skupine, 

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý  
je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, 

- bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný 
priebeh umierania alebo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu 
spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy,  
ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili, 

- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, 
jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, 

- nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému 
utrpeniu, 

- zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky. 
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Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 ZVR, upútavka na program v rámci televíznej programovej služby 
nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie 
životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie 
alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov. 
 
Právna úprava ochrany maloletých sa vzťahuje aj na poskytovanie AVMS. Podľa § 20 ods. 2 ZVR 
má poskytovateľ AVMS povinnosť zabezpečiť obmedzený prístup maloletých k obsahom, ktoré 
môžu narušiť ich fyzický, psychický alebo morálny vývin a to takým spôsobom, aby tieto obsahy 
neboli pre maloletých za bežných okolností vôbec prístupné (PIN kód, registrácia a pod.). Voľba 
konkrétneho spôsobu zabezpečenia sa ponecháva na poskytovateľovi AVMS. 
 
Podľa ustanovenia § 20 ods. 3 ZVR sa povinnosť vysielateľov zaviesť a uplatňovať JSO ustanovený 
podľa osobitného predpisu rozšírila aj na poskytovateľov AVMS, ktorí sú povinní uplatňovať JSO  
v katalógu programov. 
 
Ustanovenie § 20 ZVR stanovuje pre vysielateľa najmä povinnosť  

- zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu 
narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú 
pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, 

- zabezpečiť, aby sa programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie  
a emocionálny stav, nevysielali v čase od 06:00 do 22.00 h,  

- zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých  
a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom,  

- uplatniť JSO aj v programovej ponuke, a to v prehľade programov, ktorý poskytuje  
na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom. 

 
Podľa ustanovenia § 20 ods. 7 ZVR sa povinnosť zaviesť a uplatňovať JSO nevzťahuje na lokálne 
vysielanie programovej služby, ak nie je súčasťou programovej siete. 
 
Ustanovenie § 20 ods. 8 ZVR zavádza definíciu pojmu „zobrazovanie neodôvodneného násilia“, 
ktorým sa na účely ZVR rozumie šírenie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný 
obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom na kontext týchto správ, slovných výpovedí 
alebo obrazov. 
 
V roku 2020 v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti a problematiky ochrany maloletých 
v televíznom vysielaní RVR v správnom konaní uložila sankcie v 27 prípadoch. V jednom prípade 
bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a v dvadsiatich šiestich prípadoch bola 
uložená sankcia – pokuta v celkovej výške 131 551 eur. 
 
RTVS bola za porušenie vyššie uvedených ustanovení uložená jedna sankcia – pokuta vo výške  
663 eur. Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. porušil podľa rozhodnutia RVR zákon 
v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých v deviatich prípadoch, za čo  
mu bolo uložených deväť sankcií vo forme pokuty v celkovej výške 27 609 eur. Vysielateľovi  
MAC TV s.r.o. bolo uložených šestnásť pokút v celkovej výške 103 279 eur (sankcia – pokuta  
vo výške 3 319 eur uložená rozhodnutím č. RP/18/2020 bola započítaná do celkového počtu 
prípadov a do celkovej výšky pokút týkajúcich sa porušenia ustanovení vysielania reklamy, 
telenákupu, sponzorovaných programov a umiestňovania produktov, sankcia – pokuta vo výške  
3 319 eur uložená rozhodnutím č. RP/24/2020 bola započítaná do celkového počtu prípadov  
a do celkovej výšky pokút týkajúcich sa porušenia základných a osobitných povinností 
vysielateľov, sankcia – pokuta vo výške 3 319 eur uložená rozhodnutím č. RP/44/2020 bola 
započítaná do celkového počtu prípadov a do celkovej výšky pokút týkajúcich sa porušenia 
ustanovení vysielania reklamy, telenákupu, sponzorovaných programov a umiestňovania 
produktov). Ostatným vysielateľom televíznych programových služieb bola za porušenie vyššie 
uvedených ustanovení uložená jedna sankcia – upozornenie na porušenie zákona. 
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Programová služba/vysielateľ 
(poznámka) 

Dátum 
vysielania 

Zistené 
porušenie 

zákona 

Rozhodnutie RVR zo dňa, 
sankcia 

Televízia Močenok 
Kábel TV Močenok, s.r.o.  
(futbalový zápas) 

13. 6. 2019 § 20 ods. 4 
RL/5/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
upozornenie na porušenie zákona 

WAU 
MAC TV s.r.o. 
(C.S.I. Las Vegas) 

12. 6. 2019 § 20 ods. 3 
RP/1/2020 zo dňa 15. 1. 2020, 
pokuta 4 000 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Zabijaci) 

8.6.2019, 
9.6.2019, 
11.6.2019 

§ 19 ods. 2, 
§ 20 ods. 3 

RP/3/2020 zo dňa 15. 1. 2020, 
pokuta 16 000 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Rodinné záležitosti) 

18. 6. 2019 § 20 ods. 3 
RP/5/2020 zo dňa 29. 1. 2020, 
pokuta 6 000 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(V siedmom nebi) 

20. 5. 2019 
§ 19 ods. 1 
písm. a) 

RP/6/2020 zo dňa 29. 1. 2020, 
pokuta 30 000 eur 

TV MARKÍZA, DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(Nezastaviteľný) 

14.6.2019, 
20.6.2019 

§ 20 ods. 3 
RP/7/2020 zo dňa 12. 2. 2020, 
pokuta 12 000 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Niečo na tej Mary je) 

29. 6. 2019 § 20 ods. 3 
RP/8/2020 zo dňa 12. 2. 2020, 
pokuta 24 000 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Policajti v akcii) 

2. 8. 2019 § 20 ods. 3 
RP/9/2020 zo dňa 12. 2. 2020, 
pokuta 5 000 eur 

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(Líbáš jako ďábel) 

11. 8. 2019 § 20 ods. 3 
RP/10/2020 zo dňa 26. 2. 2020, 
pokuta 3 000 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Smrtonosná pasca: Opäť v 
akcii) 

3. 7. 2019 § 20 ods. 3 
RP/11/2020 zo dňa 26. 2. 2020, 
pokuta 7 000 eur 

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(Bláznivý pohreb) 

27. 7. 2019 § 20 ods. 3 
RP/16/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(9-1-1) 

13. 8. 2019 § 20 ods. 3 
RP/17/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Čierne vdovy) 

24. 7. 2019 

§ 20 ods. 3, 
§ 32 ods. 4 
písm. a),      

§ 36 ods. 2 

RP/18/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. (upútavky Bournov mýtus, 
Demolátor, Zakázaná zóna, 
Zradná hlbočina) 

15.8.2019, 
23.8.2019 

§ 20 ods. 4 
RP/19/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 3 319 eur 
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TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(Farma) 

17.9.2019, 
9.10.2019, 
10.10.2019, 
18.10.2019, 
5.11.2019, 
6.11.2019 

§ 20 ods. 3 
RP/20/2020 zo dňa 22. 4. 2020, 
pokuta 663 eur 

DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(Dva a pol chlapa) 

17.9.2019, 
23.9.2019, 
24.9.2019, 
25.9.2019, 
26.9.2019, 
28.9.2019, 
29.9.2019, 
2.10.2019, 
6.10.2019, 
9.10.2019, 
14.10.2019, 
17.10.2019, 
18.10.2019, 
4.12.2019, 
20.12.2019, 
23.12.2019 

§ 20 ods. 3 
RP/22/2020 zo dňa 6. 5. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Kuriér 2, úpútavka Kuriér 2) 

2.10.2019, 
6.10.2019 

§ 16 ods. 3 
písm. l),      

§ 19 ods. 2,  
§ 20 ods. 3 

RP/24/2020 zo dňa 20. 5. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(upútavka Atomic Blond) 

23.9.2019, 
25.9.2019, 
26.9.2019, 
28.9.2019 

§ 19 ods. 2 
RP/26/2020 zo dňa 20. 5. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Päťdesiat odtieňov sivej) 

8.11.2019, 
10.11.2019 

§ 20 ods. 3 
RP/27/2020 zo dňa 20. 5. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ, WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Extrémne prípady) 

9.10.2019, 
19.10.2019, 
7.12.2019 

§ 20 ods. 3 
RP/31/2020 zo dňa 3. 6. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Santa je stále úchyl!, Krampus: 
Choď do čerta!) 

21.12.2019, 
23.12.2019 

§ 20 ods. 4 
RP/34/2020 zo dňa 17. 6. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(upútavka Vojak 4: Pohyblivý 
cieľ) 

13. 1. 2020 § 19 ods. 2 
RP/38/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(upútavky Tokarev, Nezničiteľní 
3) 

28. 12. 2019 § 19 ods. 2 
RP/39/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

Jednotka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(Kolonáda) 

7. 1. 2020 § 20 ods. 3 
RP/40/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Mike a Dave zháňajú baby) 

1.2.2020, 
3.2.2020 

§ 20 ods. 3 
RP/43/2020 zo dňa 23. 9. 2020, 
pokuta 663 eur 
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JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Osudové leto 2) 

8.2.2020, 
9.2.2020 

§ 20 ods. 3, 
§ 35 ods. 3, 
§ 36 ods. 2 

RP/44/2020 zo dňa 23. 9. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Babská jazda) 

16. 2. 2020 § 20 ods. 3 
RP/46/2020 zo dňa 7. 10. 2020, 
pokuta 663 eur 

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
(Dvě nevěsty a jedna svatba) 

23. 2. 2020 § 20 ods. 3 
RP/47/2020 zo dňa 21. 10. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Laky Royal) 

22. 2. 2020 § 20 ods. 3 
RP/48/2020 zo dňa 21. 10. 2020, 
pokuta 663 eur 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Súdna sieň) 

21. 4. 2020 § 20 ods. 3 
RP/51/2020 zo dňa 19. 11. 2020, 
pokuta 663 eur 

Tabuľka 25 

 

Reklama, telenákup a sponzorované programy (§ 31a - § 41) 
 
Právna úprava vysielania reklamy, telenákupu, sponzorovaného programu a umiestňovania 
produktov je obsiahnutá v § 31a - 41 ZVR. 
 
V ustanovení § 31a ZVR je uvedená definícia pojmu „mediálna komerčná komunikácia“, ako  
aj podmienky jej poskytovania. 
 
Podľa § 31a ods. 1 ZVR sa mediálnou komerčnou komunikáciou rozumie zvuková, obrazová alebo 
zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú 
povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a 
a) je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú 

protihodnotu alebo na účely vlastnej propagácie alebo 
b) je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou 

službou určenou výhradne na vlastnú propagáciu. 
 
Podľa § 31a ods. 2 ZVR mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, 
sponzorovanie, umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu 
a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné 
oznámenie podľa § 35 ods. 8 ZVR. 
 
Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej 
služby alebo AVMS a nesmie byť skrytá, nesmie využívať podprahové vnímanie, t. j. zmyslové 
vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil, nesmie nabádať  
na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť a pod. 
 
Ustanovenie § 31a ods. 4 ZVR stanovuje zákaz vysielania skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie. Definícia skrytej mediálnej komerčnej komunikácie je obsiahnutá v § 31a ods. 3 
ZVR. 
 
Ustanovenie § 32 ZVR stanovuje podmienky vysielania reklamy a telenákupu, vrátane ich 
definícií. 
 
Ustanovenie § 33 ZVR určuje obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky.  
V § 33 ods. 1 ZVR je upravené vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje. Z hľadiska 
časového obmedzenia vysielania reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje ZVR ustanovuje 
časovú oponu pre vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje, okrem piva a vína,  
v čase od 06:00 h do 22:00 h a na víno v čase od 06:00 h do 20:00 h. Bez obmedzenia môžu 
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vysielatelia vysielať reklamu a telenákup na pivo. Žiadne z obmedzení podľa § 33 ods. 1 ZVR  
sa podľa § 33 ods. 8 ZVR nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu. 
 
Právna úprava formy a spôsobu uvádzania reklamy a telenákupu a zaraďovania reklamy 
a telenákupu do vysielania je obsiahnutá v ustanoveniach § 34 a 35 ZVR. 
 
Podľa § 34 ods. 1 ZVR reklama a telenákup musia byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
Televízni vysielatelia môžu použiť na oddelenie reklamy a telenákupu od iných zložiek 
programovej služby alternatívne zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky. 
 
Ustanovenie § 34 ods. 2 ZVR umožňuje vysielanie samostatných reklamných a telenákupných 
šotov vo vysielaní športových udalostí, v ostatných prípadoch je povolené iba výnimočne. 
  
Podľa § 34 ods. 3 ZVR je zakázané, aby v reklame a telenákupe účinkovali hlásatelia, moderátori 
a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku. 
 
Podľa § 35 ZVR je možné prerušovať reklamou a telenákupom všetky typy programov, okrem 
bohoslužieb (§ 35 ods. 5 ZVR). Spravodajské programy a iné audiovizuálne diela, okrem seriálov, 
sérií a dokumentárnych filmov, je možné prerušovať jedným prerušením za každých 30 minút, 
a to aj v prípade, že ich trvanie nepresahuje 30 minút. Program pre maloletých je možné 
prerušovať jedným prerušením za každých 30 minút, avšak iba v prípade, ak trvanie tohto 
programu presahuje 30 minút. Seriály, série a dokumentárne filmy je možné prerušovať  
bez obmedzenia, pričom však musí byť zachovaný hodinový limit podľa § 36 ods. 2 ZVR. 
 
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby  
je stanovený limitom 20 % (12 minút) v rámci jednej celej hodiny. Osobitné kritérium  
sa uplatňuje pre vysielateľa televíznej programovej služby na základe zákona pri vysielaní 
reklamy v čase od 19:00 do 22:00 h (8 minút za hodinu). Pre vysielateľa televíznej programovej 
služby na základe zákona je zároveň stanovený limit, podľa ktorého časový rozsah vysielanej 
reklamy nesmie spolu presiahnuť 0,5 % denného vysielacieho času (2,5 % denného vysielacieho 
času spolu s telenákupnými šotmi). 
 
Podľa § 37a ods. 1 písm. e) ZVR patrí k výnimkám z časového rozsahu vyhradeného reklame čas 
venovaný označeniu sponzora a čas venovaný označeniu umiestňovania produktov. Ďalšími 
výnimkami sú čas venovaný vlastnej propagácii vrátane času venovaného oznámeniam vysielateľa 
o vlastnom programe, charitatívnym výzvam, oznamom vo verejnom záujme vysielaným 
bezplatne a politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu 
(napr. zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov). 
 
Právnu úpravu sponzorovania a jeho obmedzenia stanovuje § 38 a 39 ZVR. Z definície pojmu 
sponzorovanie vyplýva, že je možné sponzorovať nielen program, ale aj programovú službu  
ako takú. 
 
V § 38 ods. 2 ZVR je stanovená povinnosť pre vysielateľov sponzorovaný program alebo sériu 
programov označiť. 
 
Vysielateľ si pri plnení povinnosti označiť sponzorovaný program alebo sériu programov môže 
vybrať spôsob označenia: buď označí sponzorovaný program názvom, menom a priezviskom 
sponzora, alebo ho označí logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora. 
 
Vysielateľ má povinnosť zabezpečiť, aby sponzorovaný program alebo sponzorovaná programová 
služba priamo nepodporovali predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb, a to najmä 
osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených tovaroch či službách v týchto programoch 
alebo programovej službe. 
 
Obmedzenie spozorovania je stanovené v § 39 ZVR. Je zakázané sponzorovanie programu 
a programovej služby fyzickými a právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba, 
predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama je zakázaná. Obdobne 
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sa zakazuje sponzorovanie programu fyzickými a právnickými osobami, ktorých hlavnou 
činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa 
obmedzuje, a to počas tohto obmedzenia. Sponzorom programu alebo programovej služby 
nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj 
cigariet alebo iných tabakových výrobkov. 
 
Zároveň sa zakazuje sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej 
publicistiky. Výnimku tvoria programy, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej 
situácii alebo o športe. Zakázané je tiež sponzorovanie doplnkového vysielania. 
 
Ustanovenie § 39a ZVR upravuje inštitút umiestňovania produktov. Umiestňovanie produktov je 
formou mediálnej komerčnej komunikácie, na ktorú sa okrem spoločných podmienok pre všetky 
mediálne komerčné komunikácie vzťahujú aj osobitné podmienky uvedené v § 39a ZVR. 
 
Podľa § 39a ods. 1 ZVR je umiestňovanie produktov zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová 
informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú 
podobnú protihodnotu. 
 
Umiestňovanie produktov je povolené len po splnení zákonom taxatívne vymedzených 
podmienok, ktoré smerujú predovšetkým k ochrane diváka pred nežiaducimi reklamnými 
vplyvmi. Umiestňovanie produktov sa zakazuje v programoch pre vekovú skupinu maloletých do 
12 rokov; zakazuje sa taktiež umiestňovanie produktov, ktoré má spojitosť s fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných 
tabakových výrobkov. 
 
Ustanovenie § 40 a § 41 ZVR obsahuje právnu úpravu týkajúcu sa programovej služby určenej 
výhradne na vlastnú propagáciu a programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup. 
 
Pri vysielaní programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup sa podľa § 41 ZVR 
neuplatňuje časové obmedzenie na vysielanie reklamy a telenákupu (§ 36 ods. 2 ZVR). 
 
V roku 2020 RVR za porušenie ustanovení týkajúcich sa vysielania reklamy, telenákupu, 
sponzorovania a umiestňovania produktov uložila 8 sankcií televíznym vysielateľom, z čoho dve 
boli upozornenia na porušenie zákona a šesť bolo pokút v celkovej výške 20 939 eur.  
 
Vysielateľovi RTVS nebola za porušenie ustanovení týkajúcich sa vysielania reklamy, telenákupu,  
sponzorovaného programu a umiestňovania produktov uložené žiadna sankcia. Vysielateľovi 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. bola uložená jedna pokuta v celkovej výške 663 eur. 
Vysielateľovi MAC TV s.r.o. boli uložené štyri pokuty v celkovej výške 16 957 eur  
(sankcia – pokuta vo výške 3 319 eur uložená rozhodnutím č. RP/28/2020 bola započítaná  
do celkového počtu prípadov a do celkovej výšky pokút týkajúcich sa porušenia základných 
a osobitných povinností vysielateľov). 
 
Ostatným vysielateľom televíznych programových služieb boli uložené celkovo dve upozornenia 
na porušenie zákona a jedna pokuta v celkovej výške 3 319 eur. 
 

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka) 

Dátum 
vysielania 

Zistené 
porušenie 

zákona 

Rozhodnutie RVR zo dňa, 
sankcia 

TV MISTRAL 
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
(Novoročný príhovor primátora) 

2. 1. 2020 § 32 ods. 9 
RL/14/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
upozornenie na porušenie zákona 

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Centrálna inteligencia) 

9. 6. 2019 § 35 ods. 3 
RP/4/2020 zo dňa 29. 1. 2020, 
pokuta 7 000 eur 
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JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(neslušná reklama, presah 
reklamy v hodine) 

24. 7. 2019 

§ 20 ods. 3,     
§ 32 ods. 4 
písm. a),     

§ 36 ods. 2 

RP/18/2020 zo dňa 8. 4. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Previnenie) 

1. 11. 2019 
§ 16 ods. 3 
písm. l),      

§ 35 ods. 3 

RP/28/2020 zo dňa 3. 6. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Teleráno) 

15. 11. 2019 

§ 39a ods. 2     
s odkazom 
na  § 39a 

ods. 5 písm. 
b) 

RP/35/2020 zo dňa 1. 7. 2020, 
pokuta 663 eur 

WAU 
MAC TV s.r.o. 
(neslušná reklama, presah 
reklamy v hodine) 

16. 1. 2020 
§ 32 ods. 4 
písm. a),     

§ 36 ods. 2 

RP/42/2020 zo dňa 26. 8. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Osudové leto 2, presah reklamy 
v hodine) 

8.2.2020, 
9.2.2020 

§ 20 ods. 3,     
§ 35 ods. 3,     
§ 36 ods. 2 

RP/44/2020 zo dňa 23. 9. 2020, 
pokuta 3 319 eur 

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(neoddelenie reklamy, nečestná 
reklama a poškodzovanie záujmov 
spotrebiteľov) 

27.3.2020, 
1.4.2020 

§ 34 ods. 1,     
§ 32 ods. 4 
písm. a) a 

b) 

RP/49/2020 zo dňa 4. 11. 2020, 
pokuta 3 319 eur + upozornenie 
na porušenie zákona 

Tabuľka 26 
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3.2.4 Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie 
 
3.2.4.1 Výsledky monitorovania programov a prešetrenia sťažností 

 
RVR v roku 2020 uzatvorila monitoringy a sťažnosti týkajúce roku 2019. Vzťahovali sa  
k nasledovným poskytovateľom: 
 
https://video.noviny.sk 
Komunistický špión medzi ochranármi, zo dňa 6. 11. 2019 – na základe monitoringu  
pri prešetrovaní sťažnosti začala RVR správne konanie vo veci možného porušenia ZVR v súvislosti 
s možným poskytovaním AVMS na internetovej stránke bez oznámenia údajov. Na základe 
dokazovania v správnom konaní RVR rozhodla, že poskytovateľ služby neoznámil začiatok 
poskytovania AVMS, čím došlo k porušeniu § 63a ods. 1 ZVR. Poskytovateľovi bola uložená sankcia 
– upozornenie na porušenie zákona. 
 
Ostatné rozhodovania RVR sa už týkali obsahov zverejnených v roku 2020. 
 
https://www.tvraj.sk 
Politika v Raji, zo dňa 26. 2. 2020 – na základe monitoringu pri prešetrovaní sťažnosti rozhodla 
RVR v správnom konaní, že poskytovateľ služby porušil § 63a ods. 1 ZVR tým, že poskytoval AVMS 
bez oznámenia údajov RVR. Vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
https://video.azet.sk/embed/3005702/ 
Ťažký týždeň s Janom Gorduličom: Volebný špeciál 2020, z dní 31. 3. a 2. 4. 2020 – na základe 
monitoringu pri prešetrovaní sťažnosti RVR začala správne konanie vo veci možného porušenia  
§ 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s neoznámením začiatku poskytovania AVMS. Po preskúmaní 
podkladov RVR správne konanie zastavila. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FOJxNBJ_h4w 
Priamy prenos MsZ, zo dňa 27. 4. 2020 – sťažovateľ namietal, že vo vysielaní došlo k zásahu  
do ľudskej dôstojnosti, k propagácii násilia, k podnecovaniu nenávisti a k porušeniu základných 
práv a slobôd. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
http://www.files.orsula.sk/rvr/ 
Videonoviny, zo dňa 8. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že vo vysielaní došlo k zásahu do ľudskej 
dôstojnosti, k propagácii násilia, k podnecovaniu nenávisti a k porušeniu základných práv  
a slobôd. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako 
neopodstatnenú. 
 
https://www.rtvkrea.sk 
Konečne efektívne spracovanie odpadu, zo dňa 29. 5. 2020 – sťažovateľ namietal, že reportáž, 
označená ako spravodajstvo, bola zaujatá a pravdepodobne išlo o platený obsah. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. RVR však začala 
správne konanie vo veci možného porušenia ZVR v súvislosti s možným poskytovaním AVMS  
bez oznámenia údajov RVR. Na základe dokazovania v správnom konaní RVR rozhodla,  
že poskytovateľ služby porušil § 63a ods. 1 ZVR tým, že poskytoval AVMS bez oznámenia údajov 
RVR. Vysielateľovi  bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona. 
 
www.zastupitelstvo.sk 
Vysielanie, zo dňa 1. 6. 2020 – na základe monitoringu internetovej stránky RVR začala správne 
konanie vo veci možného porušenia ZVR. Na základe dokazovania v správnom konaní  
RVR rozhodla, že poskytovateľ služby porušil § 63a ods. 1 ZVR tým, že neoznámil začiatok 
poskytovania AVMS. Vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona. 
 
http://www.tvliptov.sk 
Zaostrené na - Mestské nájomné byty, Zaostrené na - Skládka komunálneho odpadu vo Veternej 
Porube, zo dňa 11. 8. 2020 – sťažovateľ  namietal, že v programoch boli účelovo podsúvané 
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neobjektívne informácie a druhá strana nedostala možnosť vyjadriť sa k problému. RVR nenašla 
dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila v tejto časti ako neopodstatnenú. RVR 
však začala správne konanie vo veci možného porušenia ZVR v súvislosti s možným poskytovaním 
AVMS bez oznámenia údajov RVR. K 31. 12. 2020 správne konanie nebolo ukončené. 
 

3.2.4.2 Prehľad sankcií  
 
V roku 2020 neuložila RVR v súvislosti s posúdením obsahu AVMS v rámci správneho konania 
žiadnu sankciu. 
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3.2.5 Špecifické monitoringy 
 
V roku 2020 zrealizovala RVR 1 špecifický monitoring. 
 
Monitoring spravodajstva a publicistiky v období volieb do NR SR 
 
Predseda  NR SR  vyhlásil rozhodnutím č. 1856 Z. z. zo dňa 4. 11. 2019 voľby do NR SR  
a určil deň ich konania na sobotu 29. 2. 2020. V období od 8. 2. 2020 do 29. 2. 2020 RVR 
realizovala:  
- monitoring spravodajských a publicistických programov televíznych a rozhlasových staníc,  
- monitoring na základe sťažností.  
 
Výsledky monitorovania 
 
Na základe priebežných výsledkov monitoringu vybraných spravodajských a publicistických 
nebolo zistené porušenie príslušných ustanovení ZVR. 
V súvislosti s voľbami do NR SR bolo RVR doručených 17 sťažností, vzťahovali sa k nasledovným 
rozhlasovým a televíznym staniciam, či AVMS:  
 
RTVS Jednotka 
 
Správy RTVS, z dňa 2. 12. 2019 – sťažovateľ namietal odvysielanie informácií o volebnom 
programe strany Progresívne Slovensko, čo považoval za nevyvážené z dôvodu že o iných 
politických subjektoch vysielateľ neinformoval. RVR nenašla dôvody na začatie správneho 
konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, z dňa 16. 2. 2020 – sťažovateľ namietal voči diskusii, kde boli hosťami Andrej Kiska  
a Peter Pellegrini, pričom moderátor podľa neho nevytvoril rovnaké podmienky pre oboch 
diskutujúcich, pretože sústavne skákal do reči P. Pellegrinimu a kládol mu viac otázok ako A. 
Kiskovi. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
O 5 minút 12, zo dňa 23. 2. 2020 – štyria sťažovatelia namietali výber hostí do diskusie, ktorý 
považovali za neobjektívny, keďže do diskusie neboli pozvaní zástupcovia strán PS/Spolu, Za ľudí 
či KDH, ktorých subjekty mali v prieskumoch vyššie preferencie ako niektorí zástupcovia iných 
politických subjektov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
Parlamentné voľby 2020 - Diskusia s kandidátmi, zo dňa 26. 2. 2020 – sťažovateľ namietal, že  
do diskusie nebol pozvaný Béla Bugár, ale bol pozvaný A. Kiska a M. Truban, ktorí neboli 
poslancami NR SR a preto si nemali robiť predvolebnú kampaň. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
RTVS Rádio Slovensko 
 
Ranné vysielanie, zo dňa 15. 1. 2020 - sťažovateľ namietal  propagáciu strany SNS, v súvislosti  
s tým, že tri hodiny ranného vysielania boli venované rekreačným poukazom. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
Rádiožurnál, o 12 z dňa 29.2.2020 - sťažovateľ namietal, že vo vysielaní opakovane odznela 
informácia, že prvovoličov je len 1 %, a preto nemôžu ovplyvniť výsledok volieb. Podľa 
sťažovateľa to mohlo byť vnímané ako odkaz pre prvovoličov, že nemusia ísť ani voliť, lebo ich 
hlas aj tak nič nezmení a takéto konanie považoval za ovplyvňovanie voličov. RVR nenašla dôvody 
na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
TA3 
 
Správy, z dňa 4. 2. 2020 o 15.10 h – sťažovateľ namietal  voči príspevku informujúcom  
o chátrajúcom kaštieli v Malante, v ktorom redaktorka podľa neho neprimerane vyzdvihovala 
úspešnosť rekreačných poukazov, čím robila propagandu a politickú reklamu strane SNS  
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a zároveň v príspevku kritizovala iné subjekty, ktorým však nedala priestor na vyjadrenie.  
RVR začala vo veci správne konanie pre možné porušenie:  

- § 16 ods. 3 b) ZVR v súvislosti s tým, že v programe mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti, 

- a § 32 ods. 9 ZVR v súvislosti s tým, že v programe mohlo dôjsť k zákazu odvysielania 
politickej reklamy. 

Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie zastavila a sťažnosť posúdila  
ako neopodstatnenú. 
 
JOJ 
 
Sedem, zo dňa 27. 2. 2020 – sťažovateľ namietal možné porušenie volebného moratória 
v predmetnom programe, keďže v odvysielanej repríze boli podľa neho preberané rôzne témy 
v súvislosti s kampaňou a antikampaňou. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania 
a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
TV Mistral (vysielateľ TV Mistral s.r.o., Michalovce) 
 
Novoročný príhovor primátora Michaloviec, zo dňa 2. 1. 2020 – dvaja sťažovatelia (sťažnosť 
jedného z nich bola RVR postúpená Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania volieb) 
namietali, že v novoročnom príhovore primátor mesta Michalovce, ktorý bol zároveň kandidátom 
za SMER-SD vo voľbách do NR SR, propagoval svoju kandidatúru. RVR v správnom konaní rozhodla 
o porušení § 32 ods.  ZVR tým, že predmetný príhovor naplnil definíciu politickej reklamy a jeho 
odvysielaním tak došlo k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy. Vysielateľovi bola 
uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona a sťažnosti boli posúdené ako opodstatnené. 
 
TV Raj (vysielateľ Raj Production, s.r.o.) 
 
Osobnosti, z dňa 22. 1. 2020 – sťažovateľ namietal voči diskusii so Š. Harabinom, ktorá mala 
podľa neho znaky politickej reklamy, avšak nebola tak označená. RVR nenašla dôvody na začatie 
správneho konania a sťažnosť posúdila ako neopodstatnenú. 
 
TV Nové Zámky (vysielateľ Novocentrum Nové Zámky a.s.) 
 
Vysielanie, z dňa 15. 11. 2019 – sťažovateľ namietal voči reportáži z Klobáskového festivalu,  
v ktorej bol podľa neho poskytnutý neprimeraný priestor strane Dobrá voľba. RVR rozhodla 
o nepreskúmateľnosti sťažnosti z dôvodu nedodania záznamov predmetného vysielania zo strany 
vysielateľa. V súvislosti s tým rozhodla RVR v správnom konaní o porušení § 16 ods. 3 písm. l) ZVR 
za nedodanie záznamov, vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona. 
 
www.aktuality.sk  
 
Ťažký týždeň s Jánom Gorduličom – volebný špeciál 2020 – sťažovateľ namietal zavádzajúce, 
nenávistné, klamlivé a urážajúce označenie A. Záborskej a R. Vašečku , keď ich označil ako 
bigotov. RVR nenašla dôvody na začatie správneho konania a sťažnosť posúdila ako 
neopodstatnenú. 
 
Stredoslovenská televízia 
 
Vysielanie v období 8. 2. 2020 – 29. 2. 2020 – sťažovateľ namietal porušenie  
§ 16 ods. 2 písm. c) ZVR s odkazom na viaceré ustanovenia volebného zákona (ZVK), a to tým,  
že televízia odvysielala programy Coffee Stories a v rámci neho rozhovory s kandidátmi strany 
SME RODINA, ktoré mohli byť politickou reklamou, pričom takto neboli označené,  
ich odvysielaním mohlo zároveň dôjsť k prekročeniu rozsahu reklamného času tohto politického 
subjektu, taktiež mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti rovnomerne rozdeliť čas medzi kandidujúce 
politické strany a tiež zabezpečiť rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času. Sťažovateľ ďalej 
namietal nepredloženie projektu vysielania diskusných programov v čase volebnej kampane, 
a tiež vysielanie iných programov, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov.  
RVR posúdila sťažnosť v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení  
s § 10 ods. 4, § 10 ods. 5 a § 10 ods. 6 ZVK ako neopodstatnenú.  
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RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia: 
- § 32 ods. 9 ZVR v súvislosti s tým, že programy Coffee Stories a programy Cesty života mohli 
naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 ZVR, čím mohlo dôjsť k porušeniu 
zákazu vysielania politickej reklamy,  
- § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 7 ZVK v súvislosti s tým, že odvysielané 
programy Coffee Stories a Cesty života mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech 
kandidujúcej politickej strany, 
- § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Top téma, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu. 

Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie v týchto častiach zastavila a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú. 
RVR však v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil: 

- § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 ZVK, nakoľko odvysielal programy Coffee 
Stories, ktoré boli politickou reklamou a v ktorých vystupovali zástupcovia politického hnutia 
SME RODINA, I. Kašper a B. Kollár, čím došlo k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť 
vysielaniu politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú 
stranu, spolu však najviac desať hodín, 

- § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 12 ods. 3 ZVK, nakoľko odvysielal programy Coffee 
Stories, ktoré boli politickou reklamou, bez toho, aby boli na začiatku a na konci zreteľne 
označené a oddelené od ostatného vysielania odvysielaním oznamu, že ide o platené 
vysielanie, 
V tejto súvislosti RVR zároveň zastavila správne konanie vo veci možného porušenia týchto 
dvoch povinností v súvislosti s programami Cesty života.   

- § 16 ods. 3 písm. d) ZVR, nakoľko odvysielal program Top téma, ktorý naplnil definíciu 
politickej publicistiky podľa § 3 písm. l) ZVR, pričom vo vtedy platnej licencie nebol 
vyhradený pre politickú publicistiku žiaden podiel, a rovnako ani vysielateľ neoznámil RVR 
zmenu podielov programových typov, resp. zmenu vysielania v predmetnom dni, čím došlo 
k vysielaniu v rozpore s udelenou licenciou. 

Za uvedené porušenia mu RVR uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona.  

 
Východoslovenská televízia 
 
Vysielanie v období 8. 2. 2020 – 29. 2. 2020 – sťažovateľ namietal porušenie  
§ 16 ods. 2 písm. c) ZVR s odkazom na viaceré ustanovenia volebného zákona (ZVK), a to tým,  
že televízia odvysielala programy Osobnosti a v rámci neho rozhovory s kandidátmi strany SME 
RODINA, ktoré mohli byť politickou reklamou, pričom takto neboli označené, ich odvysielaním 
mohlo zároveň dôjsť k prekročeniu rozsahu reklamného času tohto politického subjektu, taktiež 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti rovnomerne rozdeliť čas medzi kandidujúce politické strany 
a tiež zabezpečiť rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času. Sťažovateľ ďalej namietal 
nepredloženie projektu vysielania diskusných programov v čase volebnej kampane, a tiež 
vysielanie iných programov, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov.  
RVR posúdila sťažnosť v časti možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení  
s § 10 ods. 4, § 10 ods. 5 a § 10 ods. 6 ZVK ako neopodstatnenú.  
RVR začala voči vysielateľovi správne konanie vo veci možného porušenia: 

- § 32 ods. 9 ZVR v súvislosti s tým, že programy Osobnosti mohli naplniť definíciu politickej 
reklamy podľa § 32 ods. 10 ZVR, čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej 
reklamy,  
- § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 7 ZVK v súvislosti s tým, že odvysielané 
programy Osobnosti mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej 
politickej strany. 

Po preskúmaní podkladov RVR správne konanie v týchto častiach zastavila a sťažnosť posúdila 
ako neopodstatnenú.  
RVR však v správnom konaní rozhodla, že vysielateľ porušil: 

- § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 10 ods. 3 ZVK, nakoľko odvysielal programy Osobnosti, 
ktoré boli politickou reklamou a v ktorých vystupovali zástupcovia politického hnutia SME 
RODINA, I. Kašper a B. Kollár, čím došlo k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na 
vysielanie politickej reklamy najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú 
stranu, spolu však najviac desať hodín, 
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- § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 12 ods. 3 ZVK, nakoľko odvysielal programy Osobnosti, 
ktoré boli politickou reklamou, bez toho, aby boli na začiatku a na konci zreteľne označené 
a oddelené od ostatného vysielania odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. 
V tejto súvislosti RVR zároveň zastavila správne konanie vo veci možného porušenia týchto 
povinností v súvislosti s programom Osobnosti s hosťom J. Lukáčom.  

Za uvedené porušenia mu RVR uložila úhrnnú sankciu – upozornenie na porušenie zákona.  
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3.2.6 Vysielanie európskych diel a nezávislej produkcie v televíznych 
programových službách 
 
Podiely európskych diel vo vysielaní televíznej programovej služby upravuje ustanovenie  
§ 23 ZVR, ktoré stanovuje povinnosť všetkým vysielateľom, s výnimkou lokálnych vysielateľov 
nevysielajúcich v spoločnej programovej sieti, vyhradiť väčšinový podiel vysielacieho času 
európskym dielam. Do rozsahu tohto vysielacieho času sa nezapočítavajú tie programy, na ktoré 
sa podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZVR nevzťahuje kritérium delenia podľa pôvodu produkcie, čiže 
spravodajstvo, športové podujatia, zábavné hry, teletext, doplnkové vysielanie vrátane reklamy 
a telenákupu. Povinnosť vyhradiť vysielaniu európskych diel väčšinový podiel sa vzťahuje  
ku kalendárnemu mesiacu. 
 
Kritériá triedenia programov na európsku a inú produkciu upravuje ustanovenie  
§ 22 ods. 1 až 3 ZVR, ktoré dáva vysielateľom široký priestor pri zaraďovaní diel európskej 
produkcie. Podiely nezávislej produkcie vo vysielaní televíznych programových služieb upravuje 
ustanovenie § 25 ZVR, z ktorého vysielateľom s licenciou vyplýva povinnosť vyhradiť najmenej  
10 % vysielacieho času tejto produkcii a vysielateľovi na základe zákona najmenej 15 %, pričom 
povinnosť sa vzťahuje na kalendárny štvrťrok. Zároveň sú vysielatelia povinní uviesť podiel 
vysielania nových diel v rámci vysielania európskych diel, ktoré vytvorili nezávislí producenti, 
pričom ich vysielanie by malo tvoriť aspoň 10 %. Za nové dielo sa považuje dielo vysielané  
do piatich rokov od výroby.  
 
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenej šírením koronavírusu v roku 2020, RVR  
dňa 27. 3. 2020 prostredníctvom svojej webovej stránky vyhlásila, že až do odvolania nebude  
od vysielateľov televíznych programových služieb požadovať zasielanie štatistiky 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. RVR však zároveň upozornila, že odpustenie predmetnej 
povinnosti zo strany RVR nemá vplyv na dodržiavanie stanovených podielov európskej, európskej 
nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním. RVR aplikovala 
uvedené pri svojom rozhodovaní na zasadnutiach v dňoch 3. 6. 2020 (Štatistika za 1. štvrťrok 
2020), 9. 9. 2020 (štatistika za 2. štvrťrok 2020) a 4. 11. 2020 (Štatistika za 3. štvrťrok 2020), 
pričom o štatistike za 4. štvrťrok 2020 RVR rozhodovala začiatkom roka 2021. Voči vysielateľom, 
ktorí nedodali svoje štatistiky za príslušné mesiace, teda nebolo začaté správne konanie vo veci 
možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. m) ZVR.      
 
Nasledujúce tabuľky obsahujú údaje o podieloch európskej produkcie, nezávislej európskej 
produkcie a podielu nových diel u uvedených vysielateľov v priemere za rok 2020. 
 
Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie (EP), nezávislej európskej 
(NEP) produkcie a nových diel (ND) 

Program. služba Jednotka Dvojka Trojka 

Produkcia EP NEP ND EP NEP ND EP NEP ND 

Ročný priemer 90,01 39,51 40,13 91,39 27 52,95 94,65 4,36 15,4 
Tabuľka 27 

 

Program. služba TV MARKÍZA TV DOMA DAJTO 

Produkcia EP NEP ND EP NEP ND EP NEP ND 

Ročný priemer 67,63 19,25 42,13 62,5 38 74,88 56 28 21,13 
Tabuľka 28 

 

Program. služba JOJ JOJ PLUS WAU 

Produkcia EP NEP ND EP NEP ND EP NEP ND 

Ročný priemer 70,48 50,2 43,96 61,38 46,16 38,36 52,9 43,02 40,52 
Tabuľka 29 
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Program. služba Jojko ŤUKI TA3 

Produkcia EP NEP ND EP NEP ND EP NEP ND 

Ročný priemer 74,98 58,22 42,6 82,72 71,8 56,16 94,09 37,68 80,72 
Tabuľka 30 
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3.2.7 Štatistika o odvysielanom programe  
 
3.2.7.1 Štatistika s vyhodnotením podielov programových typov  

 
Podľa ZVR sú vysielatelia povinní viesť štatistiku o odvysielanom programe vysielanej televíznej 
programovej služby, ktorá obsahuje aj vyhodnotenie podielu programových typov. Jedným  
z údajov, ktorý sú vysielatelia povinní uvádzať, je podiel programových typov v televíznej 
programovej službe. Programovým typom sa rozumie súhrn televíznych programov, ktoré  
sú tematicky aj obsahovo zhodne zamerané a často majú spoločné i formálne znaky.  
 
Výraznejšie úpravy v zmysle nárastu podielu dramatických programov a mierneho poklesu 
publicistiky pravidelne nastávajú vo vysielaní podľa špecifickej letnej programovej štruktúry.  
RVR v roku 2020 v správnom konaní voči vysielateľovi programovej služby JOJ rozhodla o porušení  
§ 16 ods. 3 písm. m) ZVR, nakoľko vysielateľ za mesiace október, november a december 2019 
nedoručil štatistiku o odvysielanom programe obsahujúcu úplné vyhodnotenie podielov 
programových typov, za čo mu bola uložená sankcia – pokuta vo výške 165 eur.  
 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – Jednotka  

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 18,51 18,79 22,73 21,82 19,14 20,02 19,61 18,95 19,73 17,66 17,41 14,5 

ostatná publ. 10,88 14,04 12,62 9,07 12,77 14,47 3,32 3,7 10,48 13,41 11,8 8,55 

politická publ. 0,48 2,79 0,87 0,6 0,92 0,82 0 0 5 4,1 5,27 3,14 

dokumentárny 3,32 4,55 4,73 5,66 5,51 5,6 5,39 5,05 4,56 4,37 5,33 3,22 

dramatický 48,98 37,08 39,58 46,13 44,06 40,35 53,64 54,34 42,36 34,61 38,9 54 

zábavný  14,55 18,88 15,14 11,89 13,99 14,97 14,65 14,78 14,07 21,6 17,66 14,04 

hudobný 2,72 2,93 3 2,76 3,05 3,08 2,31 2,63 2,56 2,77 2,11 1,76 

vzdelávací 0,34 0,41 1,19 1,32 0,55 0,4 0,65 0,56 0,43 0,38 0,51 0,39 

náboženský 0,22 0,53 0,15 0,75 0 0,29 0,44 0 0,26 0,21 0,13 0,4 

športový 0 0 0 0 0 0 0 0 0,54 0,88 0,9 0 

detský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabuľka 31 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – Dvojka  

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 11,44 14,28 13,99 17,77 16,97 16,25 17,39 9,37 16,68 17 17,54 14,34 

ostatná publ. 14,3 19,29 19,83 14,91 17,58 19,96 9,21 10,69 16,69 21,93 23,08 14,12 

politická publ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dokumentárny 26,73 20,5 27,07 28,15 22,79 22,92 29,17 27,25 20,27 21,68 18,82 20,29 

dramatický 19,47 18,76 24,22 26,21 30,06 26,72 33,42 33,09 20,98 23,43 23,5 27,43 

zábavný  3,64 2,81 4,84 8,15 6,71 4,01 4,02 4,47 2,79 4,08 3,37 4,87 

hudobný 3,84 1,63 3,2 2,76 3,84 3,37 2,34 2,08 2,66 2,4 3,05 5,76 

vzdelávací 0,61 0,99 1,59 1,26 0,88 1,52 1,3 1,93 0,79 1,38 1,21 0,76 

náboženský 0,52 0,24 0,27 0,79 1,18 1,34 0,26 1,21 0,96 0,77 1,11 0,2 

športový 19,44 21,5 4,99 0 0 3,9 2,89 9,91 18,2 7,35 8,33 12,23 

detský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabuľka 32 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – Trojka  

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 16,08 15,66 16,69 16,89 12,34 11,21 11,2 11,15 11,04 11,36 10,91 10,5 

ostatná publ. 11,9 10,37 8,14 7,61 10,99 10,83 10,73 9,77 11,07 11,86 10,34 9,84 
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politická publ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dokumentárny 9,74 11,63 13,97 12,01 10,1 8,86 10,1 11,7 15,18 13,62 13,05 12,15 

dramatický 27,35 27,38 28,25 25,88 19,41 20,35 16,5 19,88 23,43 23,6 29,79 31,16 

zábavný  17,04 18,62 17,29 10,39 14,67 12,8 13,95 12,81 17,54 16,02 16,12 16,43 

hudobný 11,77 11,81 11,56 9,4 9,22 11,04 10,04 11,6 18,1 16,79 13,63 13,78 

vzdelávací 6,11 4,53 3,28 2,2 2,6 3,01 5,34 4,44 3,47 5,86 5,32 5,12 

náboženský 0 0 0 0,76 0,85 0,16 0,34 0,2 0,16 0,9 0,85 1,02 

športový 0 0 0,82 14,85 19,81 21,74 21,81 18,44 0 0 0 0 

detský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabuľka 33 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – TV MARKÍZA 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 12 12 13,9 13,2 x 12,3 12,4 12,5 x x x x 

ostatná publ. 8,4 8 9,4 9,9 x 11,1 9,9 8,8 x x x x 

politická publ. 0,3 2 0,8 0,4 x 0,6 0 0 x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

dramatický 62 60 64 65,4 x 61,9 68,4 70,3 x x x x 

zábavný  17,3 18 11,9 11,1 x 14,1 9,4 7,8 x x x x 

hudobný 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

náboženský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

športový 0 0 0 0 x 0 0 0,5 x x x x 

detský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 
Tabuľka 34 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – TV DOMA 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

ostatná publ. 2 2 2 6 x 5,3 5 3,8 x x x x 

politická publ. 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

dramatický 87 86 87 80 x 80,2 80,7 82,2 x x x x 

zábavný  11 12 11 14 x 14,5 14,3 14 x x x x 

hudobný 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

náboženský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

športový 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

detský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 
Tabuľka 35 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – DAJTO 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 1,9 1,9 1,5 1,5 x 1,5 1,1 1 x x x x 

ostatná publ. 0 0 0 0 x 3,3 6,4 5,8 x x x x 

politická publ. 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

dramatický 80,9 80,1 83,1 83,1 x 80,2 80,5 80,5 x x x x 

zábavný  15,9 15,2 14,8 15,4 x 15 12 11 x x x x 

hudobný 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 
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vzdelávací 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

náboženský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 

športový 1,3 2,8 0,6 0 x 0 0 1,8 x x x x 

detský 0 0 0 0 x 0 0 0 x x x x 
Tabuľka 36 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – JOJ 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 20,6 21,8 20,5 20,5 20,5 x x x x x x x 

ostatná publ. 10,4 9,6 10,4 10,5 10,6 x x x x x x x 

politická publ. 0,6 2,1 0,6 0,5 0,4 x x x x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dramatický 57,4 49,9 57,3 57,6 57,5 x x x x x x x 

zábavný  11 16,6 11,2 10,9 11 x x x x x x x 

hudobný 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

náboženský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

športový 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

detský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 
Tabuľka 37 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – JOJ PLUS 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

ostatná publ. 5,7 3,7 5,4 5,3 5,6 x x x x x x x 

politická publ. 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dramatický 80,6 82,7 81,3 81,7 82,4 x x x x x x x 

zábavný  13,7 13,6 13,3 13 12 x x x x x x x 

hudobný 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

náboženský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

športový 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

detský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 
Tabuľka 38 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – WAU 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

ostatná publ. 8,7 8,6 8,6 8,5 8,6 x x x x x x x 

politická publ. 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dramatický 81 80,9 81 81,1 80,9 x x x x x x x 

zábavný  10,3 10,5 10,4 10,4 10,5 x x x x x x x 

hudobný 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

náboženský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

športový 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

detský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 
Tabuľka 39 
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Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – Jojko 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

ostatná publ. 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

politická publ. 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dramatický 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

zábavný  0 0 0 0 0 x x x x x x x 

hudobný 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

náboženský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

športový 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

detský 100 100 100 100 100 x x x x x x x 
Tabuľka 40 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – ŤUKI 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

ostatná publ. 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

politická publ. 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dokumentárny 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

dramatický 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

zábavný  0 0 0 0 0 x x x x x x x 

hudobný 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

vzdelávací 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

náboženský 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

športový 0 0 0 0 0 x x x x x x x 

detský 100 100 100 100 100 x x x x x x x 
Tabuľka 41 

 
Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov – TA3 

Mesiac/ 
Program. typ 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

spravodajský 63,1 55,94 x 67,62 x x x x x x x x 

ostatná publ. 27,51 23,55 x 25,64 x x x x x x x x 

politická publ. 4,44 15,72 x 2,6 x x x x x x x x 

dokumentárny 4,95 4,79 x 4,15 x x x x x x x x 

dramatický 0 0 x 0 x x x x x x x x 

zábavný  0 0 x 0 x x x x x x x x 

hudobný 0 0 x 0 x x x x x x x x 

vzdelávací 0 0 x 0 x x x x x x x x 

náboženský 0 0 x 0 x x x x x x x x 

športový 0 0 x 0 x x x x x x x x 

detský 0 0 x 0 x x x x x x x x 
Tabuľka 42 

 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený celoročný priemer programov vo verejnom záujme. RTVS musí 
mesačne odvysielať najmenej 50 % programov vo verejnom záujme na každom programovom 
okruhu. Podiel programov vo verejnom záujme u komerčných vysielateľov je definovaný  
v udelenej licencii (TV MARKÍZA: 15 %; TV DOMA: 0 %; DAJTO: 0 %; JOJ: 15 %; JOJ PLUS: 1 %; 
WAU: 2 %; Jojko: 15 %; ŤUKI: 15 %; TA3: 60 %). 
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Podiel programov vo verejnom záujme  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 43 

 
3.2.7.2 Štatistika o odvysielanom programe s multimodálnym prístupom  

 
Ďalším z údajov, ktorý sú vysielatelia povinní vo svojich mesačných štatistikách uvádzať,  
je podiel vysielania programov s multimodálnym prístupom. Multimodálny prístup k programovej 
službe je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou 
službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným 
zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre osoby so sluchovým 
postihnutím, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania  
pre nevidiacich.  
Percentuálne podiely vysielania s multimodálnym prístupom, ktoré sú vysielatelia povinní 
dodržiavať, sú uvedené v ustanoveniach § 18 ods. 2 a § 18a ZVR, pričom vysielateľ na základe 
zákona je povinný zabezpečiť multimodálny prístup tak, aby v každej televíznej programovej 
službe bolo najmenej 50 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby  
so sluchovým postihnutím, 3 % všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči 
nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich a najmenej 20 % všetkých vysielaných 
programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.  
Vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup tak, aby bolo najmenej  
10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 
postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich a 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním  
pre nevidiacich.  
 
RVR v roku 2020 uzavrela správne konania začaté v roku 2019 v súvislosti s vysielateľom 
programovej služby TA3. RVR rozhodla o porušení § 18a písm. a) ZVR tým, že vysielateľ  
v mesiacoch apríl, máj a jún 2019 nezabezpečil, aby bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných 
programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených  
do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, za čo mu uložila sankciu 
– pokutu vo výške 3 319 eur. Rovnaké porušenie RVR skonštatovala aj v súvislosti so štatistikami 
za mesiace júl, august, september, október, november a december 2019, a vysielateľovi uložila 
sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur.  
 
Nasledujúce tabuľky obsahujú údaje o podieloch vysielania programov s multimodálnym 
prístupom za rok 2020 u jednotlivých vysielateľov. 
 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – Jednotka  

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky 72,5 68,57 65,21 71,32 71,61 71,55 79,91 81,6 72,29 68,4 68,2 72,55 

posunková reč 6,47 6,06 6,92 6,96 6,84 6,89 6,58 6,49 7,08 3,78 3,58 3,43 

hlas. koment. 47,91 35,37 38,96 47,08 45,11 44,76 58,24 58,15 44,35 36,01 40,88 54,18 
Tabuľka 44 

Programová služba ročný priemer (%) 

Jednotka (RTVS) 78,35 

Dvojka (RTVS) 98,14 

Trojka (RTVS) 90,41 

TV MARKÍZA 19,71 

TV DOMA 0 

DAJTO 0 

JOJ 29,98 

JOJ PLUS 1 

WAU 2 

Jojko 16,92 

ŤUKI 15 

TA3 64,91 
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Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – Dvojka 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky 53,5 55,01 58,47 59,16 56,48 56,11 58,33 64,01 59,76 52,91 54,34 55,3 

posunková reč 4,27 4,46 5,2 9,43 8,13 5,04 4,74 4,66 4,78 5,1 5,78 6,64 

hlas. koment. 27,98 24,74 33,71 35,78 35,18 36,19 39,8 36,28 25,5 27,17 28,72 30,82 
Tabuľka 45 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – Trojka  

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky 69,77 78,4 69,2 61,81 54,62 60,89 62,31 59,68 69,19 66,54 67,44 63,9 

posunková reč 14,73 15,86 17,11 16,95 12,26 11,16 10,66 11,36 11,93 12,13 10,61 10,95 

hlas. koment. 31,45 43,71 33,34 27,52 25,37 25,43 23,68 23,25 25,37 25,8 32,36 29,45 
Tabuľka 46 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – TV MARKÍZA 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 15 16,8 11,2 12,1 x 10,3 10,1 14,1 x x x x 

hlas. koment. 3,4 4,4 4,9 7,6 x 3,9 3,6 5,6 x x x x 
Tabuľka 47 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – TV DOMA 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 26,2 25 17,6 16,4 x 20,1 25,2 23,4 x x x x 

hlas. koment. 10,9 15,3 11,7 8 x 11,2 9,9 5,1 x x x x 
Tabuľka 48 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – DAJTO 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 17 15,7 18 19,5 x 14,7 20,4 14,5 x x x x 

hlas. koment. 10,2 12,3 7,6 18,2 x 5,1 7,3 6,4 x x x x 
Tabuľka 49 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – JOJ 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 27,1 25,6 30,8 25,1 21,6 x x x x x x x 

hlas. koment. 13,1 12,5 11,3 10,7 10,4 x x x x x x x 
Tabuľka 50 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – JOJ PLUS 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 33,5 29,1 36,5 46,4 38,3 x x x x x x x 

hlas. koment. 11,9 11 14,4 23,8 11,9 x x x x x x x 
Tabuľka 51 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – WAU 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 25,4 22,2 29,2 35,2 32,1 x x x x x x x 

hlas. koment. 13,2 10,7 16,9 18,4 15,5 x x x x x x x 
Tabuľka 52 
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Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – Jojko 
Mesiac/ 

 Multimod. p. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 58,2 54,1 53,7 56,8 56,5 x x x x x x x 

hlas. koment. 18,3 18,3 24,1 22,4 22,3 x x x x x x x 
Tabuľka 53 

 
Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – ŤUKI 

Mesiac/ 
 Multimod. p. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 29,4 29,4 28,6 28,5 28,5 x x x x x x x 

hlas. koment. 10 10 13,5 13,6 13,6 x x x x x x x 
Tabuľka 54 
 

Štatistika odvysielaných programov s multimodálnym prístupom – TA3 
Mesiac/ 

 Multimod. p. 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

titulky/p. reč 14,3 26,24 x 18,28 x x x x x x x x 

hlas. koment. 20,5 22,34 x 28,07 x x x x x x x x 
Tabuľka 55 

 

3.2.7.3 Štatistika slovenských hudobných diel v rozhlasových programových 
službách  
 
Na základe ustanovenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR sú vysielatelia rozhlasových programových 
služieb povinní viesť štatistiku a zasielať štatistické údaje o vyhodnotení podielu slovenských 
hudobných diel a v rámci neho podielu nových slovenských hudobných diel. Povinnosť  
sa vzťahuje na všetkých vysielateľov okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa ZVR na iné  
ako terestriálne vysielanie. Taký vysielateľ je povinný na žiadosť RVR doručiť štatistiku do 15 dní 
odo dňa doručenia žiadosti.  
 
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenej šírením koronavírusu v roku 2020, RVR  
dňa 27. 3. 2020 prostredníctvom svojej webovej stránky vyhlásila, že až do odvolania nebude  
od vysielateľov rozhlasových programových služieb požadovať zasielanie štatistiky o odohraných 
slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac. RVR aplikovala uvedené pri svojom 
rozhodovaní na zasadnutiach v dňoch 3. 6. 2020 (Štatistika za 1. štvrťrok 2020), 9. 9. 2020 
(štatistika za 2. štvrťrok 2020) a 4. 11. 2020 (Štatistika za 3. štvrťrok 2020), pričom o štatistike 
za 4. štvrťrok 2020 RVR rozhodovala začiatkom roka 2021. Voči vysielateľom, ktorí nedodali svoje 
štatistiky za príslušné mesiace, teda nebolo začaté správne konanie vo veci možného porušenia 
povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. o) ZVR.      
 
Ustanovenie § 28a ZVR definuje slovenské hudobné dielo na účely tohto zákona ako „hudobné 
dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.“ 
Na výpočet podielu vysielania slovenských hudobných diel za kalendárny mesiac sa vychádza  
z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej 
služby za kalendárny mesiac, pričom sa započítavajú iba diela v čase od 6.00 h do 24.00 h. 
Slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času 
vysielania hudobných diel a vysielateľ na základe zákona najmenej 35 %, a to vo vysielaní každej 
rozhlasovej programovej služby osobitne.  
 
Kvóty pre vysielanie nových slovenských hudobných diel sú ustanovené v § 28b ods. 4 ZVR, podľa 
ktorého je vysielateľ povinný vyhradiť im najmenej 20 %. Za nové slovenské hudobné dielo  
sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti. 
 
RVR výnimky na vysielanie slovenských hudobných diel, alebo na vysielanie nových slovenských 
hudobných diel pre rok 2020 neudelila žiadnemu vysielateľovi. 
 
RVR v roku 2020 ukončila správne konania začaté v roku 2019: 
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RVR v správnom konaní voči vysielateľovi na základe zákona (RTVS) rozhodla o porušení  
§ 28b ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že vo svojej programovej službe Rádio Patria v mesiaci apríl, 
máj, jún, júl a august 2019, v programovej službe Rádio Devín v mesiaci apríl, jún, júl, 
september, október a november 2019, a v programovej službe Rádio Slovensko v mesiaci júl 
2019, nevyhradil z času vysielania hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských 
hudobných diel. Zároveň RVR rozhodla o porušení § 28b ods. 4 ZVR tým, že vysielateľ rozhlasovej 
programovej služby Rádio Patria v mesiaci apríl 2019 nevyhradil z času vysielania vyhradeného 
slovenským hudobným dielam najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel.  
Za uvedené porušenia RVR uložila vysielateľovi sankciu – upozornenie na porušenie zákona.  
 
RVR v správnom konaní voči vysielateľom rozhlasových programových služieb Rádio One, Radio 
One Rock a Radio One Retro rozhodla o porušení § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, nakoľko vysielatelia 
nedoručili RVR do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku obsahujúcu 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace august, september, október, 
november a december 2019. Vysielateľom programových služieb Rádio One a Rádio One Rock 
uložila RVR úhrnné sankcie – pokuty vo výške 99 eur, a vysielateľovi programovej služby R 
ádio One Retro uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona.  
 
Zasielané štatistiky RVR zhromažďovala a vyhodnocovala vo svojich štvrťročných správach. 
V nasledujúcich tabuľkách sú vyjadrené percentuálne podiely vysielania vyhradeného slovenským 
hudobným dielam a novým slovenským hudobným dielam v jednotlivých mesiacoch roku 2020 
(pozn. – symbol „x“ predstavuje nedoručenie príslušnej štatistiky vysielateľa v uvedenom 
mesiaci; symbol „-“ predstavuje skutočnosť, že vysielateľ v danom mesiaci nevysielal). 
 
Štatistika vyhodnotenia podielu slovenských hudobných diel – RTVS 

Mesiac/ 
Progr. služba 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Rádio Devín 36,7 35 x x x x x x x x x x 

Rádio Junior 69,7 68,3 x x x x x x x x x x 

Rádio Litera 42,1 43,5 x x x x x x x x x x 

Rádio Patria 35,4 35,9 x x x x x x x x x x 

Rádio Pyramída 56,2 56 x x x x x x x x x x 

Rádio Regina 51,5 53,3 x x x x x x x x x x 

R. Slovakia Int. 94,6 97,2 x x x x x x x x x x 

Rádio Slovensko 37,2 37,5 x x x x x x x x x x 

Rádio_FM 36,6 38,4 x x x x x x x x x x 
Tabuľka 56 

 
Štatistika vyhodnotenia podielu slovenských hudobných diel – vysielatelia s licenciou 

Mesiac/ 
Progr. služba 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Europa 2 26,6 25 25 x x x x x x x x x 

EXPRES 25,7 x 28,3 x x x x x x x x x 

FUN RADIO 25,8 25,2 x x x x x x x x x x 

MIRJAM RÁDIO 26,7 25,6 x x x x x x x x x x 

Rádio 7 40,9 42,7 x x x x x x x x x x 

Rádio Jazz1 26 25,8 x - - - - - - - - - 

Rádio Ant. Rock 25 25 25 x x x x x x x x x 

Rádio Best FM  x x x x x x x x x x x x 

Rádio Beta 28,1 29,2 30,1 31,7 30,4 29,6 28,7 26,9 27,7 26,6 27,8 27,8 

Rádio THE END 25 x x x x x x x x x x x 

Rádio Frontinus 25,4 25,1 x x x x x x x x x x 

Rádio Jemné 26,4 26,3 25,6 x x x x x x x x x 

Rádio KISS 25,5 25,6 25,5 25,3 25,6 25,7 25,4 25,8 25,4 25,3 25,6 25,3 

                                                           
1 vysielateľovi programovej služby Rádio JAZZ bola odňatá licencia dňa 8. 4. 2020  
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Rádio Košice 25,7 25,6 25,5 25,6 25,9 25,7 25,3 25,5 25,7 25,6 25,8 25,4 

Rádio LIPTOV 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Rádio Lumen 95 69 69 x 69 66 62 64 63 59 57 60 

Rádio Modra 100 100 100 100 100 100 100 100 x 100 100 x 

Rádio MUZIKA 81,2 79,4 81,6 88,2 86,5 84,3 82,3 85 x x x x 

Rádio One2 x x x x x x x x x - - - 

Rádio OneRetro3  x x x x x x x x x - - - 

Rádio One Rock4 x x x x x x x x x - - - 

Rádio Piešťany 25,3 25,5 x x x x x x x x x x 

RADIO PLUS 27,9 28,1 28,1 27,8 27,8 28,2 27,7 27,5 27,9 27,8 28,0 29,3 

Rádio Rebeca 30 x x x x x x x x x x x 

Rádio Roma 5 x x x - - - - - - - - - 

Rádio SiTy 42,6 42 43,5 43 42,7 42,9 43 43,8 42,7 43,1 42,7 42 

Rádio Šport6 25,2 - - - - - - - - - - - 

RADIO VIVA  25,1 25,8 25,6 25,7 x 24,7 25 25 x x x 26,8 

Rádio Vlna 27,8 28 30,2 x x x x x x x x x 

RADIO WOW 31,5 31,2 31,4 31,7 31,7 31,3 31,5 31,7 31,8 31,5 31,7 31,5 

RÁDIO YES7/ 
Rádio Topoľčany 

27,5 27 26,9 27,2 - - - 33,6 25,4 26,6 27,1 27,6 

SKY RADIO 25,3 28,2 28,3 26,3 28,7 28,3 26,8 29,8 27,3 27,8 28,4 27,1 

Trnavské rádio  25,2 25,1 x x x x x x x x x x 

Záhorácke rádio 27,1 27 26,6 26,8 28,1 25,6 25,3 25,3 25,9 25,7 25,1 27 
Tabuľka 57 

 
Štatistika vyhodnotenia podielu nových slovenských hudobných diel - RTVS 

Mesiac/ 
Progr. služba 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Rádio Devín 37,9 33,4 x x x x x x x x x x 

Rádio Junior 44,3 43,7 x x x x x x x x x x 

Rádio Litera 40 48,9 x x x x x x x x x x 

Rádio Patria 55 57,9 x x x x x x x x x x 

Rádio Pyramída 27 29,1 x x x x x x x x x x 

Rádio Regina 33 24,9 x x x x x x x x x x 

R. Slovakia Int. 132 153 x x x x x x x x x x 

Rádio Slovensko 50,9 49,4 x x x x x x x x x x 

Rádio_FM 78 80 x x x x x x x x x x 
Tabuľka 58 

 
Štatistika vyhodnotenia podielu nových slovenských hudobných diel – vysielatelia s licenciou 

Mesiac/ 
Progr. služba 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Europa 2 91,3 88,7 90,9 x x x x x x x x x 

EXPRES 39,4 x 43,5 x x x x x x x x x 

FUN RADIO 36,6 35,7 x x x x x x x x x x 

MIRJAM RÁDIO 33,2 42,1 x x x x x x x x x x 

                                                           
2 vysielateľovi programovej služby Rádio One bola odňatá licencia dňa 23. 9. 2020 
3 vysielateľovi programovej služby Rádio One Retro bola odňatá licencia dňa 23. 9. 2020   
4 vysielateľovi programovej služby Rádio One Rock bola odňatá licencia dňa 23. 9. 2020 
5 vysielateľovi programovej služby Rádio Roma bola odňatá licencia dňa 25. 3. 2020  
6 vysielateľovi programovej služby Rádio Šport bola odňatá licencia dňa 27. 1. 2020   
7 vysielateľ programovej služby RÁDIO YES prestal vysielať ku dňu 14. 4. 2020; dňa 15. 8. 2020 obnovil 
vysielanie s novým názvom programovej služby - Rádio Topoľčany 
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Rádio 7 38,7 40,2 x x x x x x x x x x 

Rádio Jazz 25,2 26,1 x - - - - - - - - - 

Rádio Ant. Rock 35,1 37,7 39,1 x x x x x x x x x 

Rádio Best FM  x x x x x x x x x x x x 

Rádio Beta 27,9 28,4 27,8 29,2 28,7 26,2 25,6 27,2  30,1 28,9 26,9 26,9 

Rádio THE END 60,1 x x x x x x x x x x x 

Rádio Frontinus 21 20,9 x x x x x x x x x x 

Rádio Jemné 26,5 25,7 26,6 x x x x x x x x x 

Rádio KISS 48,8 47,8 48,9 50,2 49,1 51,3 50,4 49,5 47,6 45,9 46,8 48,1 

Rádio Košice 48,3 47,6 48,6 49,2 48,9 48,9 49,7 50,5 49,6 50,9 50,1 46,9 

Rádio LIPTOV 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Rádio Lumen 95 95 95 x 95 95 95 95 95 95 95 95 

Rádio Modra 99 99 99 99 99 99 99 99 x 99 99 x 

Rádio MUZIKA 30,4 31,2 32,4 31,1 30,4 32,6 31,1 30,3 x x x x 

Rádio One x x x x x x x x x - - - 

Rádio One Retro  x x x x x x x x x - - - 

Rádio One Rock x x x x x x x x x - - - 

Rádio Piešťany 25,6 25,2 x x x x x x x x x x 

RADIO PLUS 21 30,2 36,6 36,3 34,7 36,8 35,1 34,1 35,3 35,2 35,8 34,7 

Rádio Rebeca 53 x x x x x x x x x x x 

Rádio Roma  x x x - - - - - - - - - 

Rádio SiTy 53,5 53,1 53 55 54 54,2 53,4 53,8 54,5 52,2 55,3 53,9 

Rádio Šport 29,1 - - - - - - - - - - - 

RADIO VIVA  69,1 65,9 64,7 66,1 x 65,9 65 64,4 x x x 55,5 

Rádio Vlna 24,9 24,6 25,8 x x x x x x x x x 

RADIO WOW 30,7 30,6 30,1 30,4 30,3 30,5 30,4 30,5 30,5 30,4 30,3 30,1 

RÁDIO YES/ 
Rádio Topoľčany 

42,6 42 43,9 43,6 - - - 45,1 42,9 43,2 43,4 44,2 

SKY RADIO 47,6 49,3 57,2 50,5 52,7 51,3 47,6 51,5 49,9 50,4 51,3 45,3 

Trnavské rádio  40,2 39 x x x x x x x x x x 

Záhorácke rádio 27,6 26,4 25,7 26,6 26 28,2 25,7 25,2 25,8 25,3 25,2 30,9 
Tabuľka 59 

 

 

 
  



 

 

135 

 

3.2.8 Prehľad uznesení a rozhodnutí RVR v oblasti monitorovania a analýz 
 
V roku 2020 RVR na svojich zasadnutiach prijala v oblasti monitorovania 1 uznesenie o výsledku 
monitorovania programových služieb, v ktorom nebolo zistené porušenie povinností ustanovených 
ZVR. Okrem toho RVR v oblasti monitorovania rozhodovala v 151 správnych konaniach, ktoré  
v 78 prípadoch ukončila vydaním rozhodnutia o uložení sankcie (resp. sankcií) a v ďalších  
60 prípadoch správne konanie zastavila. V 13 správnych konaniach RVR v časti správne konanie 
zastavila a v časti vydala rozhodnutie o uložení sankcie. V niektorých prípadoch tiež RVR  
vo viacerých správnych konaniach vydala jedno spoločné rozhodnutie o uložení sankcie.  
RVR v roku 2020 uložila spolu 14 upozornení na porušenie ZVR a 52 pokút v celkovej výške  
174 914 eur (z čoho vysielateľom rozhlasovej programovej služby boli uložené tri pokuty  
v celkovej výške 695 eur). Sankcia pozastavenia vysielania programu nebola v roku 2020 uložená 
v žiadnom správnom konaní. Sankcia odvysielanie oznamu o porušení zákona tiež nebola v roku 
2020 uložená v žiadnom správnom konaní. 
 
Prehľad uložených sankcií, vydaných rozhodnutí a uznesení (nezistené porušenie ZVR)  
 

  
Rozhlasové 
vysielanie 

Televízne 
vysielanie 

AVMS  
a vys. 

prostredníctvom 
internetu 

Spolu 

Počet uložených sankcií - upozornenie 
na porušenie zákona 

4 13 0 17 

Počet uložených sankcií - povinnosť 
odvysielať oznam 

0 0 0 0 

Počet uložených sankcií - pozastavenie 
vysielania programu 

0 0 0 0 

Počet uložených sankcií - pokuta 3 49 0 52 

Celkový počet uložených sankcií 7 62 0 69 

Počet vydaných rozhodnutí o uložení 
sankcie 

7 62 0 69 

Počet vydaných rozhodnutí o zastavení 
konania 

2 48 0 50 

Celkový počet vydaných rozhodnutí 9 110 0 119 

Celkový počet prijatých uznesení - 
nezistené porušenie ZVR 

0 1 0 1 

Tabuľka 60 

 
Komparatívna tabuľka uložených sankcií a vydaných rozhodnutí 
 

 v roku 2019 v roku 2020 Rozdiel 

Počet uložených sankcií - upozornenie na porušenie 
zákona 

28 17 -11 

Počet uložených sankcií - povinnosť odvysielať oznam 0 0 0 

Počet uložených sankcií - pozastavenie vysielania 
programu 

0 0 0 

Počet uložených sankcií - pokuta 35 52 +17 

Celkový počet uložených sankcií 63 69 +6 

Počet vydaných rozhodnutí o uložení sankcie 63 69 +6 

Počet vydaných rozhodnutí o zastavení konania 49 50 +1 

Celkový počet vydaných rozhodnutí 112 119 +7 

Celkový počet prijatých uznesení - nezistené 
porušenie ZVR 

11 1 -10 
 

Tabuľka 61 

 
V roku 2020 RVR vo vzťahu k obsahu vysielania uložila v 11 správnych konaniach vedených voči 
rozhlasovým vysielateľom štyri upozornenia na porušenie zákona a tri pokuty v celkovej výške 
695 eur. 
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Prehľad uložených sankcií - rozhlasové vysielanie  
 

 
Upozornenie na 
porušenie ZVR 

Povinnosť 
odvysielať oznam 

Pokuta Spolu 

Vysielateľ na 
základe zákona 

3 0 1 4 

Držitelia licencií 1 0 2 3 

Celkom 4 0 3 7 
 

Tabuľka 62 

 
Vo vzťahu k vysielateľom televíznej programovej služby RVR v roku 2020 rozhodla o porušení 
zákona v 80 správnych konaniach. Porušenie ustanovení ZVR zo strany RTVS konštatovala  
RVR v 2 správnych konaniach, zo strany vysielateľa MAC TV s.r.o. (programové služby JOJ, JOJ 
PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI) v 32 správnych konaniach a zo strany vysielateľa  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programové služby TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO)  
v 27 správnych konaniach. RVR uložila RTVS 2 pokuty v celkovej výške 828 eur. Vysielateľovi 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. RVR uložila 11 pokút v celkovej výške 31 591 eur. Vysielateľovi  
MAC TV s.r.o. bolo uložené 1 upozornenie na porušenie zákona a 28 pokút v celkovej výške  
131 018 eur. 
 
Prehľad uložených sankcií - televízne vysielanie  
 

  
Upozornenie na 
porušenie ZVR 

Povinnosť 
odvysielať oznam 

Pokuta Spolu 

Vysielateľ na 
základe zákona 

0 0 2 2 

Držitelia licencií 13 0 47 60 

Celkom 13 0 49 62 
 

Tabuľka 63 

 
V roku 2020 RVR vo vzťahu k obsahu vysielania neuložila poskytovateľom AVMS žiadnu sankciu. 
 
Prehľad uložených sankcií - AVMS 
 

  
Upozornenie na 
porušenie ZVR 

Povinnosť 
odvysielať 

oznam 
Pokuta Spolu 

Poskytovatelia/Celkom 0 0 0 0 
 

Tabuľka 64 
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3.3 Súdne spory a konania o opravných prostriedkoch podaných 
proti rozhodnutiam RVR 
 
V roku 2020 súdy celkovo rozhodli v prospech RVR v 15 prípadoch a v jej neprospech  
v 2 prípadoch. V 2 prípadoch súd zastavil konanie z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku.  
Vo zvyšných 53 prípadoch RVR zatiaľ nepozná výsledok konania. 

 
3.3.1 Konania o žalobách podaných proti rozhodnutiam RVR na KS 
v licenčných veciach 
 
V roku 2020 prebiehali pred KS v licenčných veciach 2 súdne spory, z toho 1 z roku 2019,  
a 1 z roku 2020. V oboch prípadoch RVR zatiaľ nepozná výsledok konania.  
 
č. k. 2S 56/2019 
IN TV, s.r.o. – proti rozhodnutiu č. ROL/1/2019 o uložení sankcie – odňatie licencie 
RVR rozhodnutím č. ROL/1/2019 zo dňa 14. 1. 2019 odňala vysielateľovi IN TV, s r.o. licencie  
č. T/181 a TD/13 z dôvodu, že účastník konania uskutočnil prevod podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu 
prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv vysielateľa s licenciou 
počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu RVR s takým prevodom. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č.k. 5S 29/2020 
Automation & Business, s. r. o. – proti rozhodnutiu č. R/142/2019 o zamietnutí žiadosti 
o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie 
RVR rozhodnutím č. R/142/2019 zo dňa 20. 11. 2019 v rámci jesenného výberového konania 
zamietla žiadosť účastníka konania o udelenie licencie na vysielanie rozhlasovej programovej 
služby SUB FM zo dňa 10. 10. 2019. 
   
Účastník konania podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 

 

3.3.2 Konania o žalobách podaných proti rozhodnutiam RVR vedených na KS  
vo veciach týkajúcich sa obsahu vysielania 
 
V roku 2020 prebiehalo vo veciach týkajúcich sa obsahu vysielania pred KS 70 súdnych sporov, 
pričom 3 súdne spory boli z roku 2014, 4 z roku 2016, 11 z roku 2017, 21 z roku 2018, 25  
z roku 2019 a 6 z roku 2020. 
 
V 4 prípadoch KS v Bratislave rozhodnutie RVR zrušil a z toho v 3 prípadoch jej vec vrátil  
na ďalšie konanie. Z uvedeného počtu RVR v 2 prípadoch podala proti rozsudku KS kasačnú 
sťažnosť, o ktorej nebolo k 31. 12. 2020 rozhodnuté. 
 
KS v 13 prípadoch žalobu proti rozhodnutiu RVR zamietol.  
Z uvedeného počtu nebola v 9 prípadoch proti rozsudku KS o zamietnutí žaloby podaná kasačná 
sťažnosť.  
V 3 prípadoch podal vysielateľ proti rozsudku KS kasačnú sťažnosť, o ktorej nebolo k 31. 12. 2020 
rozhodnuté. 
V 3 prípadoch NS SR rozhodol o zamietnutí kasačných sťažností podaných v uplynulých rokoch.  
V 1 prípade NS SR rozhodnutie RVR zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie.  
 
KS v 2 prípadoch konanie zastavil z dôvodu nezaplatenia súdneho poplatku za podanú správnu 
žalobu. 
 
Vo zvyšných 51 prípadoch KS vôbec do 31. 12. 2020 nerozhodol.  
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č. k. 5S 3/2014 
RTVS, vysielateľ na základe zákona – proti rozhodnutiu č. RL/045/2013 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/045/2013 zo dňa 8. 10. 2013 uložila RTVS, vysielateľovi na základe 
zákona sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktorého sa vysielateľ dopustil tým, že v rámci programovej služby 
Rádio Slovensko dňa 7. 5. 2012 o cca 12:00 h odvysielal program Rádiožurnál, v rámci ktorého 
odvysielal príspevok Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláši, v ktorom boli prezentované 
jednostranné a neúplné informácie o zámere vedenia mesta Liptovský Mikuláš, týkajúcom  
sa fungovania tepelného hospodárstva v meste, keďže stanovisko dotknutej strany, ktorou  
je v danej veci poslanec mestského zastupiteľstva a predchádzajúci primátor mesta  
Liptovský Mikuláš, Ján Blcháč, resp. poslanecký klub strany SMER-SD, nebolo v príspevku 
sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.   
KS v Bratislave dňa 24. 3. 2015 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 3/2014 žalobu zamietol. Vysielateľ 
následne podal v zákonnej lehote odvolanie proti rozsudku KS v Bratislave na NS SR.  
NS SR Uznesením sp. zn. 7Sžo/184/2015 zo dňa 27. 9. 2017 rozsudok KS v Bratislave,  
č.k. 5S/3/2014-43 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. KS v Bratislave dňa 17. 4. 2018 
rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 3/2014 žalobu zamietol. Vysielateľ následne podal v zákonnej 
lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave. NS SR dňa 5. 12. 2019 rozsudkom vo veci 
sp. zn. Asan/4/2019 rozhodol o zamietnutí kasačnej sťažnosti. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27. 1. 2020.   
 
č. k. 5S 167/2014 
INTERACTIV.ME, s.r.o.- proti rozhodnutiu č. RL/020/2014 o uložení sankcie - upozornenia  
na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím RL/020/2014 zo dňa 8. 4. 2014 uložila vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. 
sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 32 ods. 4 písm. a) ZVR zabezpečiť, aby bol vysielaný telenákup čestný v súvislosti s tým,  
že na programovej službe RING TV dňa 10. 11. 2013 o cca 05:00 h odvysielal komunikát s názvom 
Eurovýhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu, neobsahoval jednoznačné a úplné inštruovanie o 
spôsobe riešenia zadanej úlohy. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote proti rozhodnutiu RVR žalobu na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 16. 11. 2016 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 167/2014 žalobu zamietol. 
Vysielateľ podal voči rozsudku KS v Bratislave kasačnú sťažnosť. NS SR dňa 25. 2. 2020 rozsudkom 
vo veci sp. zn. 1Asan/9/2019 rozhodol o zamietnutí kasačnej sťažnosti. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 12. 5. 2020.   
  
č. k. 2S/189/2014 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RL/025/2014 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/025/2014 zo dňa 27. 5. 2014 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktorého sa vysielateľ dopustil tým,  
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 22. 10. 2013 o cca 19:00 h odvysielal 
v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Bajan rozhoduje o projekte brata, 
v ktorom nebol poskytnutý relevantný priestor na vyjadrenie dotknutej strane, starostovi 
Petržalky V. Bajanovi k prezentovanej téme – údajné poskytovanie nadštandardných výhod 
projektu jeho brata, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajského programu. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 31. 5. 2017 rozsudkom sp. zn. 2S/189/2014-41 rozhodnutie RVR  
č. RL/025/2014 zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Proti predmetnému rozsudku podala  
RVR v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť. NS SR rozsudkom sp. zn. 5Asan/6/2018 zo dňa  
31. 7. 2019 rozsudok KS v Bratislave, č.k. 2S/189/2014-43 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 
konanie. KS v Bratislave dňa 19. 2. 2020 rozsudkom sp. zn. 2S/171/2019-107 rozhodnutie  
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RVR opätovne zrušil a vrátil jej vec na ďalšie konanie, pričom RVR opätovne podala voči rozsudku 
KS v Bratislave v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť. K 31. 12. 2020 bola vec v konaní.   
 
č. k. 6S 16/2016 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. proti rozhodnutiu č. RO/1/2015 o uložení  
sankcie – odvysielať oznam o porušení zákona 
RVR rozhodnutím č. RO/1/2015 zo dňa 27. 10. 2015 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – odvysielať oznam o porušení zákona za porušenie 
povinnosti ustanovenej v §19 ods. 1 písm. a) ZVR – zabezpečiť, aby programová služba  
a jej zložky nezasahovali spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom do ľudskej dôstojnosti 
a základných práva  slobôd iných, v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA 
odvysielal dňa 31. 3. 2015 o cca 19:00 h v rámci programu Televízne noviny  príspevok s názvom 
Zvláštne správanie lekára, ktorým zasiahol do ľudskej dôstojnosti, práva na súkromie, dobrej 
povesti a osobnej cti snímaného lekára, a to najmä zverejnením konkrétnych osobných údajov 
týkajúcich sa zdravotného stavu snímaného lekára a opakovaným zaradením záberov 
zobrazujúcich lekára ako osobu so sťaženou schopnosťou pohybu, koordinácie a rečovej 
artikulácie v kontexte nepreukázaných podozrení z požitia alkoholu, resp. iných omamných 
látok, pričom tieto boli svojím spracovaním a spôsobom podania divákovi neprimerané vo vzťahu 
k informačnej hodnote príspevku.  

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 8. 11. 2018 rozsudkom vo veci sp. zn. 6S/16/2016-48 žalobu zamietol. 
Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave.  
NS SR dňa 4. 2. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 4Asan/3/2019 rozhodol o zamietnutí kasačnej 
sťažnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 2. 2020.    
 
č. k. 1S 43/2017-48 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/35/2016 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/35/2016 zo dňa 8. 11. 2016 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka 
odvysielal dňa 20. 3. 2016 v čase o cca 11:55 h program O 5 minút 12, v ktorom v rámci diskusie 
neposkytol dostatočne vyvážený priestor na reakciu k prezentovaným skutočnostiam všetkým 
zúčastneným stranám a zároveň moderátor programu túto diskusiu náležitým spôsobom 
neusmerňoval tak, aby bola politicky vyvážená, čím nebola zabezpečená objektívnosť 
a nestrannosť politicko-publicistického programu.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 55/2017-41 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/38/2016 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona  
RVR rozhodnutím č. RL/38/2016 zo dňa 22. 11. 2016 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka 
odvysielal dňa 24. 4. 2016 v čase o cca 19:00 ho program Správy RTVS a v rámci neho príspevok 
s názvom Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť, v ktorom 
nesprostredkoval stanovisko GP ku konkrétnym skutočnostiam týkajúcim sa zrušenia obvinení 
voči deviatim osobám v kauze piešťanského CT, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov.   
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 234/2016 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/32/2016 o uložení sankcie – pokuty vo výške  
2 000 eur 
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RVR rozhodnutím č. RP/32/2016 zo dňa 5. 9. 2016 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 2000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR  
za to, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Profesionáli 
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca 19.45 h do 15 dní od 
doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 30. 5. 2019 rozsudkom vo veci sp. zn. 6S/234/2016-35 rozhodnutie RVR zrušil 
a vrátil jej vec na ďalšie konanie. RVR následne dňa 3. 7. 2019 rozhodnutím č. RP/24/2019 
opätovne rozhodla o porušení povinnosti ustanovenej § 16 ods. 3 písm. l) ZVR vysielateľom 
v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu 
Profesionáli odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca  
19:45 h do 15 dní od doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania. Voči 
predmetnému rozhodnutiu RVR podal vysielateľ v zákonnej lehote žalobu na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S 247/2016 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. – proti rozhodnutiu č. RP/38/2016 o uložení  
sankcie – pokuty vo výške 30 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/38/2016 zo dňa 3. 11. 2016 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 30 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. k) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 21., 22. a 23. 12. 2015 
neodvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA oznam o porušení zákona, ktorého 
odvysielanie bolo účastníkovi konania uložené rozhodnutím RVR č. RO/1/2015 zo dňa  
27. 10. 2015 ako sankcia za porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR odvysielaním 
príspevku Zvláštne správanie lekára dňa 31. 3. 2015 v programe Televízne noviny na programovej 
službe TV MARKÍZA, čím došlo k porušeniu povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona 
v primeranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom RVR. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 287/2016 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. – proti rozhodnutiu č. RP/45/2016 o uložení  
sankcie – pokuty vo výške 8 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/45/2016 zo dňa 25. 10. 2016 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 32 ods. 4 ZVR zabezpečiť, aby bol telenákup čestný v súvislosti s tým,  
že na programovej službe DAJTO odvysielal dňa 1. 5. 2016 v čase o cca 10:00 ho komunikát 
Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 ZVR a v ktorom mali diváci 
podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať všetky čísla a číslice na obrázku a dňa 14. 5. 2016 
v čase o cca 10:00 h komunikát Akčná výhra, ktorý naplnil definíciu telenákupu podľa  
§ 32 ods. 2 ZVR, a v ktorom mali diváci podľa zadania na televíznej obrazovke spočítať všetky 
čísla a číslice na obrázku, ktoré neobsahovali jednoznačné, presné a úplné inštruovanie 
o spôsobe riešenia zadaných úloh. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 4. 6. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 6S 287/2016 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 8. 2020. 
 
č. k. 5S 69/2017-17 
RADIO, a.s. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/18/2016 o zamietnutí žiadosti o udelenie výnimky 
RVR rozhodnutím č. RZŽ/18/2016 zo dňa 20. 12. 2016 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa 
RADIO, a.s. zo dňa 30. 11. 2016 o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) ZVR posudzovanej  
v rámci správneho konania č. 836/SKI/2016 v časti žiadosti o udelenie výnimky z povinnosti 
vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej 
služby podľa § 28b ods. 1 ZVR a § 28b ods. 4 ZVR. 
 



 

 

141 

 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 18. 2. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 69/2017-45 rozhodnutie RVR zrušil. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 5. 2020. 
 
č. k. 2S 81/2017-21 
D.EXPRES, k.s. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/21/2016 o zamietnutí žiadosti o udelenie výnimky 
RVR rozhodnutím č. RZŽ/21/2016 zo dňa 20. 12. 2016 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa 
D.EXPRES, k.s. zo dňa 7. 12. 2016 o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) ZVR posudzovanej 
rámci správneho konania č. 866/SKI/2016 v časti žiadosti o udelenie výnimky z povinnosti 
vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej 
služby podľa § 28b ods. 1 ZVR a § 28b ods. 4 ZVR.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 11. 3. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 81/2017-51 rozhodnutie RVR zrušil 
a vec jej vrátil na ďalšie konanie. RVR následne dňa 17. 6. 2020 rozhodnutím č. RZŽ/5/2020 
opätovne rozhodla o zamietnutí žiadosti zo dňa 7. 12. 2016 o udelenie výnimky podľa  
§ 5 ods. 1 písm. o) ZVR posudzovanú v rámci správneho konania č. 866/SKI/2016 vedeného  
s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. Voči predmetnému rozhodnutiu RVR podal vysielateľ 
v zákonnej lehote žalobu na KS v Bratislave. K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 

 
č. k. 2S 54/2017-35 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/4/2017 o uložení sankcie – pokuty vo výške  
10 000 eur  a RP/5/2017 o uložení sankcie – pokuty vo výške 2 500 eur 

a) RVR rozhodnutím č. RP/4/2017 zo dňa 24. 1. 2017 rozhodla o uložení sankcie – pokuty  
vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19a ods. 1 písm. a) ZVR 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 4 3. 2013  
o cca 19:36 h odvysielal v rámci programu Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil 
kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia 
a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej 
nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti.  

b) RVR rozhodnutím č. RP/5/2017 zo dňa 24. 1. 2017 rozhodla o uložení sankcie – pokuty  
vo výške 2 500 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke 
www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK v podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program 
s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom 
a spôsobom spracovania, a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky 
nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej 
dôstojnosti.  

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiam RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 26. 6. 2019 rozsudkom sp. zn. 2S/54/2017-55, 2S/76/2017-55 rozhodnutia 
RVR č. RP/4/2017 a RP/5/2017 zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. RVR následne podala 
v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave. K 31. 12. 2020 bola vec 
v konaní.  
    
č. k. 6S 64/2017-24 
Rozhlasu a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RP/11/2017 o uložení sankcie – pokuty  
vo výške 663 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/11/2017 zo dňa 5. 9. 2016 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – pokutu vo výške 663 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 7. 2016 v čase o cca 21:32:47 h v rámci 
programovej služby Jednotka odvysielal program Fetiše televízie, ktorý označil ako nevhodný  
pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 
podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,  
§ 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, a podľa ustanovenia § 1 ods. 1 JSO vulgárne 
vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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.  
 

http://www.joj.sk/
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Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 28. 11. 2019 rozsudkom vo veci sp. zn. 6S/64/2017-49 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 1. 2020.   
 
č. k. 5S 98/2017-27 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RP/20/2017 o uložení sankcie – pokuta  
vo výške 6 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/20/2017 zo dňa 5. 4. 2017 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – pokutu vo výške  663 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 39a ods. 2 ZVR s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že v rámci 
televíznej programovej služby Jednotka dňa 30. 9. 2016 o cca 20:28 h a dňa 7. 10. 2016  
o cca 20:26 h odvysielal program Milujem Slovensko, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov 
podľa § 39a ods. 1 ZVR, pričom v tomto programe došlo k porušeniu povinnosti zreteľne 
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku programu.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 18. 2. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 98/2017-64 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 6. 2020.  
 
č. k. 5S/118/2017-93 
FRONTINUS s.r.o. - proti rozhodnutiu č. RP/26/2017 o uložení sankcie – upozornenia  
na porušenie zákona a sankcie - pokuty vo výške 15 000 eur  
RVR rozhodnutím RP/26/2017 zo dňa 25. 4. 2017 uložila vysielateľovi FRONTINUS s.r.o.  

a) sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2016  o cca 9:34 h odvysielal 
na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus program Debata na telefón, ktorý 
obsahoval vyhranené a výlučne jednostranné názory M. Mazureka k témam týkajúcim  
sa riešenia rómskej problematiky, väzenského systému, sociálneho systému, dôchodkov, 
prerozdeľovania verejných financií a tiež kritické vyjadrenia ku konaniu 
vlády, predstaviteľov koalície i opozície, výboru pre ľudské práva, riaditeľa RTVS Václava 
Miku, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, Lucie Nicholsonovej a mimovládnych 
organizácií, konkrétne mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu, bez akejkoľvek 
názorovej oponentúry, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
politicko-publicistického programu, 

b) sankciu – pokutu vo výške 15 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2016 o cca 9:34 h odvysielal  
na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
program Debata na telefón, v ktorom došlo v dôsledku stavania príslušníkov rómskeho 
etnika do kontrastu s majoritou a vyjadrení o ich neprispôsobivosti, sociálnych výhodách, 
násilí a vandalizme k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe 
príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, v dôsledku vyjadrení 
o nebezpečenstve, ktoré predstavuje skupina islamských imigrantov k porušeniu zákazu 
skrytou formou podnecovať nenávisť na základe viery a náboženstva a v dôsledku 
explicitných urážlivých vyjadrení na adresu rómskeho etnika k porušeniu 
zákazu otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti 
alebo k etnickej skupine. 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31.12. 2020 
bola vec v konaní.  
 
č. k. 2S/205/2017-28 
RADIO ONE s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/29/2017 o uložení sankcie – pokuty vo výške 
1 500 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/29/2017 zo dňa 21. 6. 2017 uložila vysielateľovi RADIO ONE s.r.o. sankciu 
– pokutu vo výške 1 500 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 4 ZVR, v súvislosti 
s tým, že odvysielal dňa 19. 1. 2017 o cca 18:00 h na programovej službe RÁDIO ONE program 
Rádio One, v rámci ktorého odvysielal v čase o cca 19:07 h pieseň s názvom Chill Bill, ktorá 
obsahovala kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov 
podľa § 2 ods. 1 JSO: a) vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie, b) prezentáciu alebo propagáciu 
negatívneho správania a foriem závislostí spracované formou zľahčovania alebo 
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ospravedlňovania, čím nezabezpečil časové zaradenie tohto diela v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 1 JSO, a v čase o 22:00 h odvysielal program klasifikovaný ako nevhodný 
a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, pričom pred jeho začiatkom 
neodvysielal oznam o nevhodnosti a neprístupnosti programu pre maloletých do 18 rokov podľa  
§ 6 ods. 7 JSO, cit.: „Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.“ 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 26. 3. 2020 uznesením sp. zn. 2S 205/2017-43 konanie zastavil z dôvodu 
nezaplatenia súdneho poplatku za podanú správnu žalobu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
dňa 16. 5. 2020. 
  
č. k. 6S 217/2017 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/26/2017 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/26/2017 zo dňa 30. 8. 2017 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16  ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka 
odvysielal dňa 17. 12. 2016 v čase o cca 19:00 h program Správy RTVS s príspevkom Denník 
Pravda je údajne na predaj, v ktorom boli prezentované špekulatívne informácie týkajúce  
sa údajného predaja denníka Pravda finančnej skupine Penta, pričom priame a jednoznačné 
stanovisko zástupcov denníka Pravda, prípadne jeho vydavateľa ako dotknutej strany k danej 
problematike nebolo v príspevku sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 25. 6. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 6S 217/2017-87 žalobu zamietol. 
Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave. 
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní.  
 
č. k. 2S/303/2017 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/34/2017 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 319 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/34/2017 zo dňa 27. 9. 2017 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
dňa 23. 3. 2017 o cca 20:37 h program Inkognito, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, 
a síce prezentovaním vtipov o amputovaných končatinách zasiahol do práva na ochranu ľudskej 
dôstojnosti spoločenskej skupiny telesne hendikepovaných osôb. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 31. 10. 2018 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 303/2017-37 žalobu zamietol. 
Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave.  
NS SR dňa 30. 4. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 8Asan/15/2019 rozhodnutie RVR zrušil a vrátil 
jej vec na ďalšie konanie. Následne RVR rozhodnutím č. RZK/54/2020 zo dňa 26. 8. 2020 konanie 
zastavila.   
 
č. k. 1S/2/2018 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/38/2017 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 500 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/38/2017 zo dňa 21. 11. 2017 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., okrem iného, sankciu – pokutu vo výške 500 eur za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že 
1. nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash zo dňa  
2. 5. 2017 odvysielaného v čase o cca 00:50 h v rámci programovej služby TV MARKÍZA,  
2. nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Da Vinciho Kód zo dňa  
13. 5. 2017 odvysielaného v čase o cca 22:35 h v rámci programovej služby TV MARKÍZA, čím 
došlo k porušeniu povinnosti poskytnúť RVR súvislé záznamy vysielania do 15 dní od doručenia 
žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania. 
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Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR v bode II. na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 

 
č. k. 5S/35/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/41/2017 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
6 638 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/41/2017 zo dňa 20. 12. 2017 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislé záznamy 
vysielania programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich odvysielaných  
v rámci televíznej programovej služby JOJ v období od 1. a 28. 2. 2013. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 49/2018 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/44/2017 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/44/2017 zo dňa 6. 12. 2017 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe Rádio Patria 
odvysielal dňa 18. 4. 2017 v čase o cca 16:25 h v rámci programového prúdu Hangadó (Zvuk-art) 
spravodajský blok čítanie prehľadu zahraničnej tlače, v ktorom odzneli v súvislosti s aktuálnou 
situáciou v Maďarsku, týkajúcou sa prijatia zákona o vysokých školách, informácie a boli 
prezentované názory vyznievajúce kriticky vo vzťahu k postupom súčasnej vlády V. Orbána  
v tejto veci, a to bez toho, aby účastník konania tieto dostatočným spôsobom vyvažoval, čím 
došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 65/2018 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/1/2018 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/1/2018 zo dňa 10. 1. 2018 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 18 aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že  
a) dňa 14. 2. 2017 v čase o cca 10:02 h na programovej službe Jednotka v rámci programu 
Diagnóza vražda odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím, ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými VTSP: - § 1 písm. 
d), nakoľko čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti,  
b) dňa 17. 2. 2017 v čase o cca 10:01 h na programovej službe Dvojka v rámci programu 
Lampióniky odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, 
ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými VTSP:  
- § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na zabezpečenie  
ich čitateľnosti, čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa § 18aa ods. 2 ZVR. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/32/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/1/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 300 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/1/2018 zo dňa 10. 1. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 300 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania programu Noviny TV JOJ odvysielaného na programovej službe JOJ dňa 9. 7. 2017  
v čase o cca 6:50 h do 15 dní od doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania. 
 



 

 

145 

 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 28. 5. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 1S 32/2018-35 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 7. 2020. 
 
č. k. 5S/43/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/2/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/2/2018 zo dňa 24. 1. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania programu X Factor zo dňa 5. 8. 2017 odvysielaného v čase o cca 08:10 h v rámci 
programovej služby JOJ. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 10. 3. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 43/2018-25 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 6. 2020. 
 
č. k. 2S/40/2018 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/3/2018 o uložení sankcie – pokuta  
vo výške 3 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/3/2018 zo dňa 24. 1. 2018 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
dňa 14. 7. 2017 v čase cca o 19:00 h odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho 
príspevok s názvom Najnebezpečnejšie letiská, obsahujúci zobrazenie osobnej tragédie - úmrtia 
v príspevku zobrazenej ženy, ktorému nepredchádzalo slovné upozornenie: "Nasledujúce zábery 
nie sú vhodné pre maloletých divákov.", čím nesprávne uplatnil JSO. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 27. 5. 2020 uznesením sp. zn. 2S/40/2018-35 konanie zastavil z dôvodu 
nezaplatenia súdneho poplatku za podanú správnu žalobu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
dňa 13. 6. 2020. 
 
č. k. 2S/48/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/4/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
20 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/4/2018 zo dňa 7. 2. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 20 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 20 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že  
1.) dňa 28. 7. 2017 v čase cca o 7:22 h odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 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 3. 8. 2017 v čase o cca 7:35 h odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob  
a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne 
posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od  
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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. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 23. 9. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 48/2018-70 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 12. 2020. 
 
č. k. 5S 83/2018 
RTVS, vysielateľ na základe zákona proti rozhodnutiu č. RP/9/2018 o uložení  
sankcie – pokuty vo výške 3 319 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/9/2018 zo dňa 21. 3. 2018 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 18b ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že neuplatnil označenie  
o sprevádzaní programu hlasovým komentovaním pre nevidiacich - označenie AD (audio 
description) v prehľade programov, ktoré poskytuje na zverejnenie periodickej tlači, ktoré  
sa týkali vysielania programu Prípady 1. oddelenia z dní 20. a 21. 6. 2017 na televíznej 
programovej službe Jednotka. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 2S 121/2018 
RTVS, vysielateľ na základe zákona – proti rozhodnutiu č. RO/1/2018 o uložení  
sankcie – odvysielať oznam o porušení zákona 
RVR rozhodnutím č. RO/1/2018 zo dňa 18. 4. 2018 uložila RTVS, vysielateľovi na základe zákona 
sankciu – odvysielať oznam o porušení zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktorého sa vysielateľ dopustil tým, že dňa 20. 10. 2017 v čase  
o cca 19:30 h v rámci programovej služby Jednotka odvysielal v programe Správy RTVS príspevok 
informujúci o priebehu parlamentných volieb v Českej republike, v ktorom odznela kritika 
českých médií Lidové noviny a Mladá Fronta DNES, ktoré vlastnil Andrej 17 Babiš, pričom 
zástupcovia týchto médií nedostali priestor na vyjadrenie k údajnému ovplyvňovaniu obsahu 
týchto médií Andrejom Babišom, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť  
a nestrannosť spravodajského programu.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 19. 1. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 121/2018-84 žalobu zamietol. 
Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave. 
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní.  
 
č. k. 5S/104/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/15/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
8 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/15/2018 zo dňa 2. 5. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5. 11. 2017 v čase 
o cca 20:38 h program Päťdesiat odtieňov sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritéria podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO obscénne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 1 písm. e) JSO zobrazenie erotických pomôcok,  
- § 1 ods. 1 písm. f) JSO scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi 
deviáciami, ktoré opodstatňujú klasifikáciu programu ako nevhodného a neprístupného  
pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním  
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 7. 5. 2019 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 104/2018-45 žalobu zamietol. 
Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave. 
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní.  
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č. k. 1S/86/2018 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/17/2018 o uložení sankcie – 
pokuta vo výške 10 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/17/2018 zo dňa 23. 5. 2018 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV DOMA 
dňa 8. 12. 2017 v čase cca o 16:53 h odvysielal program Tri sestry, ktorý označil ako nevhodný 
pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 
podľa - § 1 ods. 1 písm. a) JSO zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého 
ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 2S/123/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/20/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
5 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/20/2018 zo dňa 20. 6. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe WAU odvysielal 
dňa 18. 1. 2018 od cca 20:43:49 h do 20:52:28 h reklamný blok podľa § 2 písm. a) vyhlášky  
č. 468/2013 Z. z., pričom integrovaná hlasitosť tohto reklamného bloku bola -21,7 LUFS, čiže  
o 1,3 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., 
čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby WAU bola v súlade  
s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S/129/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/21/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
7 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/21/2018 zo dňa 20. 6. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 7 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že  
1.) v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 18. 12. 2017 v čase  
o cca 20:32 h program Smrtonosná pasca 4.0, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritéria podľa ustanovenia - § 1 ods. 1 písm. b) JSO 
vulgárne vyjadrovanie, - § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných 
aktov, - § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, 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.) v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 7. 1. 2018 v čase o cca 14:30 h  
a v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 5. 1. 2018 v čase o cca 20:32 h program Smrtonosná 
pasca: Opäť v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý 
naplnil hodnotiace kritéria podľa ustanovenia - § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické 
zobrazenie násilných aktov, - § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie ktoré 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. 
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Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 2S/135/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/24/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 319 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/24/2018 zo dňa 4. 7. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 28. 1. 2018 v čase 
o cca 11:40 h oznam o vlastnom programe Život je boj, označený ako nevhodný pre maloletých 
do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Zúbková víla 2, ktorý označil ako nevhodný  
pre maloletých divákov do 7 rokov, čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť 
programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie 
v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 5 JSO. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/177/2018 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/25/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
35 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/25/2018 zo dňa 28. 8. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 35 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej:  
a. § 34 ods. 1 ZVR tým, že 
1. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 25. 12. 2017 v čase o cca 20:28:51 h  

a 20:35:09 h pred a po programe Najlepšie počasie komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol v čase o cca 20:28:51 h na konci a v čase 
o cca 20:35:09 h na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby 
nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

2. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 22. 12. 2017 v čase  
o cca 19:34:04 h a 20:25:25 h pred a po programe Profesionáli komunikát označujúci  
za sponzora programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol v oboch prípadoch na začiatku  
a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný 
s inými zložkami programovej služby, 

3. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 25. 12. 2017 v čase  
o cca 22:48:13 h pred programom Let Fénixa komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa 
§ 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

4. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase  
o cca 19:41:23 h a 20:42:42 h pred a po programe Profesionáli komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol v oboch prípadoch na začiatku a na 
konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný 
s inými zložkami programovej služby, 

5. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase  
o cca 22:55:55 h, 23:12:37 h a 23:36:37 h pred programom Kameňák 2 a pred jeho 
pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát označujúci  
za sponzora programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol vo všetkých troch prípadoch  
na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

6. na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 22. 12. 2017 v čase  
o cca 20:14:05 ha 21:03:07 h pred a po programe Vtierka Castle komunikát označujúci  
za sponzora programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol v čase o cca 20:14:05 h na konci 
a v čase o cca 21:03:07 h na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 
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7. na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 22. 12. 2017 v čase o cca 21:03:35 h 
a 22:57:13 h pred a po programe Myšlienky vraha komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol v oboch prípadoch na začiatku a na konci 
zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby, 

8. na televíznej programovej službe WAU odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 22:17:49 h, 
22:55:19 h a 23:18:54 h pred programom Česko Slovensko má talent a pred jeho 
pokračovaním po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou komunikát označujúci  
za sponzora programu spoločnosť Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o., ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR bez toho, aby bol vo všetkých troch prípadoch  
na začiatku a na konci zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

9. na televíznej programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase  
o cca 22:53:31 h komunikát Zbohatnite s JOJkou, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu 
podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR bez toho, aby bol na začiatku zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

10. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 31. 12. 2017 v čase o cca 19:08:40 h 
v rámci programu Krimi komunikát informujúci o možnosti vyhrať 40 000 eur, ktorý naplnil 
definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR bez toho, aby bol na začiatku 
zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými 
zložkami programovej služby;  

 
b. § 34 ods. 3 ZVR tým, že vo vysielaní v komunikáte informujúcom o možnosti vyhrať  

40 000 eur, ktorý bol odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 31. 12. 2017 v čase  
o cca 19:08:40 h v rámci programu Krimi, a ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa 
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR., účinkovali moderátori spravodajského programu televízie JOJ; 

 
c. § 35 ods. 3 ZVR tým, že program Cesta bojovníka odvysielaný na televíznej programovej 

službe WAU dňa 31. 12. 2017 o cca 20:15:28 h v trvaní cca 118 minút a 30 sekúnd (vrátane 
reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy štyrikrát; 

 
d. § 36 ods. 2 ZVR tým, že 

1. na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 12. 2017 v čase od 20:00:00 h do 20:59:59 h 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:16:58 h do cca 20:22:23 h v trvaní 5 minút a 25 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:53:01 h do cca 20:59:36 h v trvaní 6 minút a 35 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 20:59:39 h  

do cca 20:00:09 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý do 20:59:59 h trval cca 20 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 20 
sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas 
jednej celej hodiny o 20 sekúnd, 

2. na televíznej programovej službe JOJ dňa 22. 12. 2017 v čase od 21:00:00 h do 21:59:59 h 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:25:02 h do cca 21:31:01 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:51:30 h do cca 21:57:29 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 20:59:39 h  

do cca 20:00:09 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý od 21:00:00 h trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 7 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 7 sekúnd, 

3. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 12. 2017 v čase od 20:00:00 h  
do 20:59:59 h odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:02:10 h do cca 20:08:14 h v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 20:25:56 h do cca 20:31:50 h v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Profesionáli spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 20:25:25 h do cca 20:25:34 h, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR a ktorý trval cca 9 sekúnd, 
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čiže odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 7 sekúnd, čím došlo 
k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 7 sekúnd, 

4. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 12. 2017 v čase od 21:00:00 h  
do 21:59:59 h odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:02:27 h do cca 21:09:01 h v trvaní 6 minút a 34 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:33:39 h do cca 21:39:03 h v trvaní 5 minút a 24 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 21:09:05 h do cca 

21:09:35 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR 
a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 28 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 28 sekúnd, 

5. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 12. 2017 v čase od 22:00:00 h  
do 22:59:59 h odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:03:38 h do cca 22:09:52 h v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:32:46 h do cca 22:38:30 h v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 22:09:56 h  

do cca 22:10:26 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 
sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas 
jednej celej hodiny o 28 sekúnd, 

6. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 19:00:00 h do 19:59:59 h 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 19:15:01 h do cca 19:20:49 h v trvaní 5 minút a 48 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 19:45:44 h do cca 19:51:53 h v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 19:20:55 h  

do cca 19:21:24 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 26 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 26 sekúnd, 

7. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 20:00:00 h do 20:59:59 h 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:06:18 h do cca 20:12:22 h v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 20:46:16 h do cca 20:52:09 h v trvaní 5 minút a 53 sekúnd, 
– komunikát označujúci za sponzora programu Vtierka Castle spoločnosť Angelini Pharma 

Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 20:14:05 h do cca 20:14:14 h, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 6 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 6 sekúnd, 

8. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 21:00:00 h do 21:59:59 h 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:15:13 h do cca 21:21:12 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:40:50 h do cca 21:46:49 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 21:21:18 h  

do cca 21:21:46 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Vtierka Castle spoločnosť Angelini Pharma 
Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 21:03:07 h do cca 21:03:16 h, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Myšlienky vraha spoločnosť Angelini Pharma 
Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 21:03:35 h do cca 21:03:44 h, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 45 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 45 sekúnd, 
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9. na televíznej programovej službe WAU dňa 22. 12. 2017 v čase od 22:00:00 ho do 22:59:59 h 
odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:15:54 h do cca 22:21:38 h v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:39:39 h do cca 22:45:23 h v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 22:45:28 h  

do cca 22:45:57 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

– komunikát označujúci za sponzora programu Myšlienky vraha spoločnosť Angelini Pharma 
Slovenská republika s.r.o. v čase od cca 22:57:13 h do cca 22:57:22 h, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR a ktorý trval cca 9 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 6 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 6 sekúnd, 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 28. 1. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 177/2018-99 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 6. 2020. 
 
č. k. 6S/174/2018 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/27/2018 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 10 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/27/2018 zo dňa 28. 8. 2018 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 8:47 h odvysielal 
na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Zámena manželiek, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ktoré podmieňuje 
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. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/197/2018 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/29/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
8 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/29/2018 zo dňa 12. 9. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že  
1.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 13:37 h odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, 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  slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny 
výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu 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 28. 2. 2018 v čase o cca 14:39 h odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, 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) JSO vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovná agresivita,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny 
výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom  



 

 

152 

 

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. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 22. 10. 2019 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 197/2018 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 5. 2020. 
 
č. k. 2S/195/2018  
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/31/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
20 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/31/2018 zo dňa 12. 9. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 20 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej 

a) § 35 ods. 3 ZVR tým, že časový úsek od cca 21:39:28 h do 22:09:27 h programu  
Život je boj odvysielaného v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018  
o cca 20:39 h, ktorý zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to o cca 21:40:11 h 
a o cca 22:06:44 h, 

b)  § 36 ods. 2 ZVR tým, že 
1. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 v čase od 20:00:00 h 

do 20:59:59 h odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 20:00:28 h do cca 20:06:27 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:24:26 h do cca 20:30:25 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 20:06:32 h  

do cca 20:07:02 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 28 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 28 sekúnd, 

2. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 v čase od 21:00:00 h 
do 21:59:59 h odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 21:09:43 h do cca 21:15:21 h v trvaní 5 minút a 38 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:40:23 h do cca 21:46:41 h v trvaní 6 minút a 18 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 21:15:26 h  

do cca 21:15:56 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 26 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 26 sekúnd, 

3. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 30. 1. 2018 v čase od 22:00:00 h 
do 22:59:59 h odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 22:06:56 h do cca 22:12:59 h v trvaní 6 minút a 3 sekundy, 
– reklamný blok v čase od cca 22:35:09 h do cca 22:41:03 h v trvaní 5 minút a 54 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Zbohatnite s JOJkou v čase od cca 22:13:03 h  

do cca 22:13:33 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 30 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 27 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 27 sekúnd. 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 5. 8. 2020 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 195/2018-83 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 9. 2020. 
 
č. k. 6S/196/2018 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/32/2018 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 1 000 eur 
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RVR rozhodnutím č. RP/32/2018 zo dňa 10. 10. 2018 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 1 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l)  ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie 
súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash odvysielaného na programovej službe DAJTO 
dňa 30. 3. 2018 v čase o cca 01:51 h do 15 dní od doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto 
záznamu vysielania. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/196/2018 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/34/2018 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 13 276 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/34/2018 zo dňa 7. 11. 2018 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 13 276 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že:  

a. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 11:02 h na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (21.časť),  

b. dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 12:18 h na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (22.časť),  

c. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 10:52 h na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (23.časť), 

d. dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 12:07 h na programovej službe TV DOMA v rámci 
programu Nikdy ťa neopustím (24.časť), 

odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 
nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím 
umožnil porozumieť jeho obsahu. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/19/2019 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/38/2018 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 10 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/38/2018 zo dňa 19. 12. 2018 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 33 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
odvysielal dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12:37 h, teda v čase medzi 06:00 h a 22:00 h, reklamu  
na alkoholický nápoj Black Fox. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/12/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/39/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
9 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/39/2018 zo dňa 19. 12. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 9 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 4 ZVR 
v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 25. 7. 2018 o cca 19:47 h 
program Profesionáli, klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím nezabezpečil časové zaradenie tejto zložky programovej služby v súlade s podmienkami 
ustanovenými v § 4 ods. 3 JSO. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave K 31. 12. 2020 
bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S/48/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/2/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 6 638 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/2/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 31a ods. 4 ZVR 
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v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ v programe Noviny TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018 
odvysielaného o cca 19:30 h odvysielal príspevok Na koho sa usmeje šťastie, v rámci ktorého 
odvysielal informácie o hre EUROJACKPOT spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., 
cit.: 
Ľuboš Sarnovský (moderátor v štúdiu): „Kúpiť si jachtu, dom, alebo pomôcť charite? Pre 
väčšinu z nás je to iba sen, no pre niekoho možno už čoskoro realita hraničiaca so zázrakom.“ 
Adriana Kmotríková (moderátorka v štúdiu): „Pri výhre v lotérii je to možné. Najmä ak jej 
výška dosahuje neuveriteľných 90 000 000 eur. Stačí mať na tikete tie správne čísla.“ 
Záber na dvoch mužov pravdepodobne v tipovacej kancelárii, zábery na vypĺňanie a odovzdanie 
hracieho tiketu; záber na vypĺňanie tiketu s logom spoločnosti Tipos – tiket „LOTO“, kamera sa 
vzďaľuje, tiket vypĺňa žena.  
Michal Rybanský (reportér): „V osemnástich krajinách Európy opäť stúpa napätie. Hrá sa totiž 
o nemalé peniaze. Len u nás každý týždeň pokúša šťastie takmer 200 000 ľudí.“ 
Rastislav Čépe (hovorca TIPOS) v exteriéri: „V čase hry o 90-miliónový Eurojackpot sa toto číslo 
alebo tento počet až zdvojnásobí.“ 
Zábery na osudie s loptičkami s číslami; loptičky sa v osudí krútia.  
... 
Rastislav Čépe (hovorca TIPOS): „Ak by hráč zo Slovenska vyhral fantastických 90 000 000 eur 
v lotérii Eurojackpot, tak určite nemusí kvôli tomu zháňať kamión, ale tieto peniaze mu budú 
pripísané na jeho bankový účet.“ 
Záber na súťažné tikety – 5 Z 35, EUROMILIÓNY, LOTO, pričom ruka vyberá trikrát po sebe tiket LOTO. 
Prestrih na vypĺňanie tiketu LOTO. Záber na muža v miestnosti pred pracovným okienkom, žena za 
okienkom dáva lístok do prístroja. Prestrih na reportéra. 
Michal Rybanský (reportér) v exteriéri: „A to v plnej výške, keďže táto suma nepodlieha dani. 
Nie nadarmo sa hovorí, že malé peniaze, malé problémy, a tie veľké... Veď to poznáte. Stať sa 
z večera do rána multimilionárom je zmena, ktorá dokáže otriasť aj silnými povahami. Niet 
divu, že niektorí s týmito peniazmi potrebujú trochu pomôcť.“ (kamera sníma nápis na budove 
za reportérom – „POLIKLINIKA“) 
... 
Záber na ruku pri okienku, ktorá drží kontrolný ústrižok s textom „EURO JACKPOT“.  
... 
Záber na osudie s loptičkami s číslami, ruka v rukavičke ukladá loptičky do puzdra; prestrih na 
žrebovanie loptičiek s číslami v malom osudí. 
... 
Záber na prístroj, ktorý vytlačí ústrižok s textom „EURO JACKPOT“; prestrih na ženu za okienkom, 
ktorá podáva druhej žene pred okienkom takýto lístok s textom „EURO JACKPOT“. 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 ZVR. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S/46/2019 
Púchovská kultúra, s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/4/2019 o uložení sankcie – pokuta  
vo výške 1 659 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/4/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi Púchovská kultúra, s r.o. 
sankciu – pokutu vo výške 1 659 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 15a ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 6., 8. a 10. 8. 2018 vysielal programovú 
službu PuTV bez udelenej licencie. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/47/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/5/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 8 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/5/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 8. 9. 2018 
v čase o cca 20:12 h program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne  
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vyjadrovanie, ktoré podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov  
do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S/52/2019 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/6/2019 o uložení sankcie – pokuta  
vo výške 12 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/6/2019 zo dňa 6. 2. 2019 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 12 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 6. 2018 v čase o cca 20:16 h 
odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Parker, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na  
§ 1 ods. 5 JSO podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, 
čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých  
do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO. 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 2S/48/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/7/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
11 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/7/2019 zo dňa 6. 2. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 11 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že program Návštevníci 3: Revolúcia odvysielaný na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 10. 6. 2018 o cca 12:59:29 h v trvaní cca 146 minút a 28 sekúnd (vrátane 
reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/48/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/3/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
25 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/3/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 25 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 ZVR 
v súvislosti s tým, že 
1. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 15. 7. 2018 v čase od 21:00:00 h 

do 21:59:59 h 
– reklamný blok v čase od cca 21:04:10 h do cca 21:10:20 h v trvaní 6 minút a 10 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:32:49 h do cca 21:38:38 h v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 21:10:23 h  
do cca 21:10:52 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR  
a ktorý trval cca 29 sekúnd, 
čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 
sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas 
jednej celej hodiny o 28 sekúnd, 

2. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 15. 7. 2018 v čase od 22:00:00 h 
do 22:59:59 h 
– reklamný blok v čase od cca 22:02:25 h do cca 22:08:58 h v trvaní 6 minút a 33 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 22:33:40 h do cca 22:39:04 h v trvaní 5 minút a 24 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 22:09:03 h  

do cca 22:09:32 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd, 
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– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 22:55:29 h  
do cca 22:57:12 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 1 minútu a 43 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 14 minút  
a 9 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 2 minúty a 9 sekúnd, 

3. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 17. 7. 2018 v čase od 21:00:00 h  
do 21:59:59 h 
– reklamný blok v čase od cca 21:29:04 h do cca 21:35:12 h v trvaní 6 minút a 8 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 21:53:18 h do cca 21:59:07 h v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 21:59:12 h  

do cca 21:59:40 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 28 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 25 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 25 sekúnd, 

4. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 8. 2018 v čase od 20:00:00 h  
do 20:59:59 h 
– reklamný blok v čase od cca 20:16:26 h do cca 20:22:34 h v trvaní 6 minút a 8 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:51:21 h do cca 20:57:09 h v trvaní 5 minút a 48 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohaté leto s TV JOJ v čase od cca 20:57:14 h  

do cca 20:57:43 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 25 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 25 sekúnd, 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 22. 10. 2019 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 197/2018 žalobu zamietol. 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 5. 2020.   
 
č. k. 5S 44/2019 
RTVS, vysielateľ na základe zákona – proti rozhodnutiu č. RP/1/2019 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 6 638 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/1/2019 zo dňa 14. 1. 2019 uložila RTVS, vysielateľovi na základe zákona 
sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 2 ZVR 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 1. 7. 2018 počas priameho 
prenosu športového podujatia, futbalového zápasu FIFA MS 2018 Španielsko - Rusko 
odvysielaného v čase od 15:52 h, odvysielal o cca 16:37:06 h sponzorský odkaz označujúci  
za sponzora programu stávkovú kanceláriu Fortuna, ktorý bol vysielaný od cca 36. minúty  
a 56. sekundy zápasu do cca 37. minúty a 13. sekundy zápasu, čím došlo k porušeniu povinnosti 
zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
KS v Bratislave dňa 10. 12. 2019 rozsudkom sp. zn. 5S 44/2019-45 rozhodnutie RVR č. RP/1/2019 
zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. RVR podala voči rozsudku KS v Bratislave kasačnú 
sťažnosť. K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/95/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/11/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
8 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/11/2019 zo dňa 20. 3. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 9. 2018 
v čase o cca 20:14 h program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov  
do 15 rokov a ktorý naplnil hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO 
vulgárne vyjadrovanie, ktoré podmieňuje klasifikáciu tohto programu ako nevhodného  
pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného 
pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO. 
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Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/109/2019 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/12/2019 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 33 319 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/12/2019 zo dňa 20. 3. 2019 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 33 319 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že  
a) dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 18:14 h a 18:39 h odvysielal upútavky na program Televízne 
noviny odvysielaný dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 h  
b) dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 h odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho 
príspevok s názvom Po pôrode skončila v kóme, 
c) dňa 30. 8. 2018 v čase o cca 17:28 h odvysielal program Reflex, 
d) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 17:31 h odvysielal program Reflex, 
e) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 19:02 h odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho 
príspevok s názvom Smrť po pôrode, 
ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce zobrazením záberov rodičky Márie 
Živojinovej pri pôrode, zobrazením jej bezvládneho tela v stave kómy ako trpiacej a umierajúcej  
ľudskej bytosti zasiahli do jej ľudskej dôstojnosti.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/133/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/13/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 319 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/13/2019 zo dňa 3. 4. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 19 ods. 1 písm. b) ZVR tým, že dňa 11.9.2018 o cca 21:45 h odvysielal na televíznej 
programovej službe JOJ program Ministri, v ktorom došlo k zosmiešňovaniu, znevažovaniu  
a hanobeniu výzoru predstaviteľov cirkvi, významu cirkevných obradov, sviatostí a úkonov, čím 
predstaviteľov cirkvi ako aj veriacich hrubo urážal, a teda porušil zákaz otvorenou formou 
znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva, 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 2S/111/2019 
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/15/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/15/2019 zo dňa 17. 4. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania programu Plastiková nevesta (2 časti) odvysielaného na programovej službe WAU  
dňa 17.11. 2018 v čase o cca 07:20 h. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/130/2019 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/16/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
16 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/16/2019 zo dňa 7. 5. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 16 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 2. 1. 2019  v čase 
o cca 14:52 h program Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie  
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- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom  
na ich 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.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S/130/2019 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/18/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
6 638 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/18/2019 zo dňa 5. 6. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že  

a. dňa 16. 12. 2018 v čase o cca 14:11 h na programovej službe WAU v rámci programu 
Inkognito,  

b. dňa 6. 1. 2019 v čase o cca 16:53 h na programovej službe WAU v rámci programu 
Inkognito,  

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 
neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu; 
 

a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že  
a. dňa 16. 12. 2018 v čase o cca 14:11 h na programovej službe WAU v rámci programu 

Inkognito,  
b.  dňa 6. 1. 2019 v čase o cca 16:53 h na programovej službe WAU v rámci programu  

Inkognito,  
odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, 
ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 
postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu. 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 2S 137/2019 
RTVS, vysielateľ na základe zákona – proti rozhodnutiu č. RP/19/2019 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 5 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/19/2019 zo dňa 5. 6. 2019 uložila RTVS, vysielateľovi na základe zákona 
sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 31a ods. 4 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Jednotka v programe Správy RTVS zo dňa  
11. 12. 2018 v čase o cca 19:45:58 h odvysielal príspevok V rozprávke Vianočné želanie sa plnia 
sny, v rámci ktorého odvysielal informácie o programe Vianočné želanie, cit.: 
Viliam Stankay, moderátor: „Každé želanie sa raz splní. Aj o tom je nová rozprávka Vianočné 
želanie. Vznikla v koprodukcii RTVS a na svoje si prídu nielen deti, ale aj dospelí. Spleť humoru, 
napätia aj tajomstiev v magickej atmosfére sviatkov odvysielame na Vianoce.“ 
V zábere zimná krajinka so zámkom a ľadovcami, v strede veľký nápis zlatej farby VIANOČNÉ 
ŽELANIE. Po tomto zábere nasledujú ukážky z filmu. Najprv interiérový záber zo zámku. Dej sa 
presunie von a v zasneženej prírode vidno princeznú Michaelu a kováča Martina. Konkrétne bolo 
zobrazené ich stretnutie. Zvukovú stopu tvorí jedna z piesní z rozprávky. 
Emília Lengyelová, redaktorka: „Princezná Michaela sa vydá na tajomný vrch. Verí, že tam 
nájde zázračnú korunu, ktorá vylieči jej otca. Do cesty sa jej pripletie nevidiaci kováč Martin, 
ktorý svojou odvahou a odhodlaním prelomí aj to najtemnejšie kúzlo.“ 
Simona Kollárová, princezná Michaela: „Táto rozprávka nesie v sebe také ľudské hodnoty, 
ktoré sa v našom svete už často vytrácajú a veľa ľudí myslí už len na seba.“ (Počas rozhovoru 
v pozadí tri banery na film, kde vidno názov Vianočné želanie a vyobrazenie hlavných postáv). 
Tomáš Dušička, scenárista: „V rozprávkach je čokoľvek možné a hlavne to, že netreba niekedy 
podceňovať ľudí, ktorí možno majú na prvý pohľad nejaký hendikep.“ (Počas rozhovoru v pozadí 
štyri banery na film, kde vidno názov Vianočné želanie a vyobrazenie hlavných postáv). 
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V pozadí filmová hudba. Detailný záber na princeznú Michaelu oblečenú v zelenom odeve 
podávajúcu meč kováčovi Martinovi. Ten je oblečený v béžovom odeve s veľkým množstvom 
gombíkov. Ďalší prestrih zobrazuje detailný záber na zámok v strede zimnej prírody. Následne 
vidno kone a sánkujúce sa deti na svahu pred zrubmi. 
Emília Lengyelová: „Filmový štáb nakrúcal na rôznych miestach Slovenska aj Česka, napríklad 
na hrade Červený Kameň či na moravskom hrade Bouzov. Hercom utkvelo v pamäti najmä 
nakrúcanie v Zuberci.“ 
Richard Autner, kováč Martin: „Kedy sme mali mínus dvadsaťpäť stupňov Celzia, čo bola 
neskutočná zima. Ja som mal tri alebo štyri vrstvy termoprádla.“ 
Kováča Martina ťahá kôň v lese v hlbokom snehu. V ďalšom prestrihu detailný záber na 
strašidelného čarodejníka s dlhými šedivými vlasmi a obrovským zahnutým nosom, ktorý zájde 
s Martinom do chalúpky obkolesenej skalami a stromami. Následne mu ponúkne nápoj. 
Nasledujúce zábery obsahujú pohľad do zámku, kde v prítomnosti princeznej Michaely zrejme jej 
otec (muž s dlhou šedivou bradou a dlhými vlasmi) korunuje Martina. 
Emília Lengyelová: „Pod réžiu novej vianočnej rozprávky sa podpísal Peter Bebjak, ktorý má na 
konte filmy ako Čiara, Marhuľový ostrov alebo Čistič. Režírovať rozprávku bolo preňho výzvou.“ 
Peter Bebjak, režisér: „Robiť ešte k tomu vianočnú rozprávku, je to o tom, že si už 
predstavujete tie rodiny, ako sedia po tej štedrovečernej večeri a čakajú na tú rozprávku a 
vtedy si uvedomíte, že vlastne musíte urobiť rozprávku pre všetkých.“ (Počas rozhovoru vidno 
v pozadí časť banneru na film s vyobrazením hlavných postáv). 
Emília Lengyelová: „Rozprávku Vianočné želanie odvysiela Slovenská televízia na Štedrý večer. 
Emília Lengyelová, RTVS.“ (V pozadí šesť banerov na film s jeho názvom a s vyobrazením 
hlavných postáv). 
... 
Príspevok pokračuje zvukovou zložkou pozostávajúcou z filmovej hudby, ktorá je súčasťou 
rozprávky Vianočné želanie. V zábere kováč Martin s princeznou Michaelou stojaci oproti sebe. 
V ďalšom prestrihu na pozadí filmového záberu trblietanie zlatej farby, z ktorého vzíde nápis 
VIANOČNÉ ŽELANIE, pod ním menším písmom UŽ ČOSKORO. 
Mužský hlas: „Vianočné želanie, už čoskoro na Jednotke.“ 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 ZVR. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S 121/2019 
D.EXPRES, k.s. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/3/2019 o zamietnutí žiadosti o udelenie výnimky 
RVR rozhodnutím č. RZŽ/3/2019 zo dňa 6. 3. 2019 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa 
D.EXPRES, k.s. zo dňa 9. 1. 2019 o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) ZVR posudzovanej 
v rámci správneho konania č. 439/SKI/2019 vedeného s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 

č. k. 1S/152/2019 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/21/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
10 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/21/2019 zo dňa 5. 6. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 ZVR 
v súvislosti s tým, že  

1. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 1. 12. 2018 v čase od 20:00:00 h  
do   20:59:59 h 

– reklamný blok v čase od cca 20:00:25 h do cca 20:07:34 h v trvaní 7 minút a 9 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 20:45:47 h do cca 20:50:37 h v trvaní 4 minúty a 50 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohatá zima s TV JOJ v čase od cca 20:50:41 h  

do 20:51:10 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR  a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 28 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 28 sekúnd, 
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2. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 8. 12. 2018 v čase od 12:00:00 h  
do 12:59:59 h 

– reklamný blok v čase od cca 12:05:26 h do cca 12:11:25 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 12:39:44 h do cca 12:45:43 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohatá zima s TV JOJ v čase od cca 12:45:47 h  

do 12:46:16 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR 
a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 27 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 27 sekúnd, 

3. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 8. 12. 2018 v čase od 14:00:00 h  
do 14:59:59 h 

– reklamný blok v čase od cca 14:08:45 h do cca 14:14:44 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 14:38:01 h do cca 14:44:00 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd, 
– komunikát propagujúci súťaž Bohatá zima s TV JOJ v čase od cca 14:14:48 h  

do 14:15:17 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR 
a ktorý trval cca 29 sekúnd, 

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút  
a 27 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom 
počas jednej celej hodiny o 27 sekúnd, 

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 

č. k. 6S/163/2019 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/22/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 500 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/22/2019 zo dňa 3. 7. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
dňa 6. 1. 2019 o cca 9:39 h, 10:10 h, 10:31 h, 17:53 h a 18:11 h upútavku na program Policajtov 
švagor, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 ZVR a zároveň reklamy 
podľa § 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 139/2019 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/8/2019 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/8/2019 zo dňa 20. 3. 2019 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2018 v čase o cca 20:00 h odvysielal na 
rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko program Bez obalu, v rámci ktorého odzneli 
kritické vyjadrenia a jednostranné názory na adresu rímskokatolíckej cirkvi v súvislosti  
s jej dvojtvárnosťou, sexuálnymi pedofilnými škandálmi, zneužívaním detí kňazmi 
a homosexualitou v cirkvi, bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu.   

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 152/2019 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/11/2019 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/11/2019 zo dňa 3. 4. 2019 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe  
Rádio Slovensko odvysielal dňa 25. 9. 2018 v čase o cca 12:30 h program Z prvej ruky, v ktorom 
odzneli v súvislosti s 20. výročím konca éry Vladimíra Mečiara informácie a boli prezentované 
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názory vyznievajúce kriticky vo vzťahu k spôsobom a metódam vládnutia Vladimíra Mečiara,  
ako aj udalostiam spätým s érou tzv. mečiarizmu, a to bez toho, aby účastník konania tieto 
dostatočným spôsobom vyvažoval, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť politicko-publicistického programu. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 167/2019 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/19/2019 o uložení  
sankcie -  upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/19/2019 zo dňa 22. 5. 2019 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 11. 2018 v čase o cca 19:00 h odvysielal 
na televíznej programovej službe Jednotka v rámci programu Správy RTVS príspevok s názvom 
Spor Ukrajina-Rusko, pričom dotknutá strana, predstavitelia Ukrajiny, nedostali priestor  
na vyjadrenie k odvysielaným kritickým vyjadreniam na incident v Kerčskom prielive a budúce 
politické dianie na Ukrajine v kontexte predmetného incidentu, ako ani k zobrazenému 
videozáznamu z vypočúvania zajatých ukrajinských námorníkov prezentujúcemu vyhranené 
názory na akciu ukrajinského námorníctva v Azovskom mori, a ich stanovisko k danej téme 
nebolo účastníkom konania ani nijak sprostredkované, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti spravodajského programu.  
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 244/2019 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/26/2019 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/26/2019 zo dňa 28. 8. 2019 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 1. 2019 v čase o cca 14:07 h odvysielal na 
televíznej programovej službe Dvojka program Halali a v rámci neho príspevok Sedemdesiatka 
tatranská, čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci 
tejto programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval tému ochrany a revitalizácie 
lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území Slovenskej republiky, vo svojej 
programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu 
zástancov koncepcie bezzásahovosti. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 268/2019 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/32/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
8 000 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/32/2019 zo dňa 6. 11. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5. 3. 2019 v čase 
o cca 9:10 h program Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov  
do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, 
 - § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu, expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich 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. 
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Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S 267/2019 
Rozhlas a televízia Slovenska – proti rozhodnutiu č. RL/27/2019 o uložení  
sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
RVR rozhodnutím č. RL/27/2019 zo dňa 11. 9. 2019 uložila vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej  
v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3. 2. 2019 v čase o cca 13:03 h odvysielal  
na televíznej programovej službe Jednotka program Občan za dverami a v rámci neho príspevok 
Zdravie, s.r.o., čím došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality  
v rámci tejto programovej služby, keďže účastník konania nesprostredkoval problematiku zisku 
zdravotných poisťovní v Slovenskej republike vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu 
a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zdravotných poisťovní. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S 27/2020 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/36/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 500 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/36/2019 zo dňa 4. 12. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR 
v súvislosti s tým, že dňa 17. 5. 2019 v čase o cca 08:52 h v rámci programovej služby JOJ PLUS 
odvysielal program Profesionáli, 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) JSO vulgárne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich 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. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 102/2020 
C.S.M. group s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/1/2020 o zamietnutí žiadosti o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu RVR s prevodom obchodného podielu 
RVR rozhodnutím č. RZŽ/1/2020 zo dňa 25. 3. 2020 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa 
C.S.M. group s.r.o. zo dňa 18. 2. 2020 o udelenie predchádzajúceho súhlasu RVR s prevodom 
obchodného podielu držiteľa licencií č. R/121 a RD/20. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 6S 103/2020 
C.S.M. group s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/2/2020 o zamietnutí žiadosti o zmenu licencií  
č. R/121 a RD/20 na rozhlasové vysielanie 
RVR rozhodnutím č. RZŽ/2/2020 zo dňa 25. 3. 2020 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa 
C.S.M. group s.r.o. zo dňa 18. 2. 2020 o zmenu licencií č. R/121 a RD/20 na rozhlasové vysielanie 
v časti Názov programovej služby a Podiely programových typov. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
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č. k. 6S 88/2020 
IN TV, s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RZK/4/2020 o zastavení správneho konania 
RVR rozhodnutím č. RZK/4/2020 zo dňa 26. 2. 2020 rozhodla podľa ustanovenia  
§ 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o zastavení správneho konania  
č. 638/SKL/2020 zo dňa 8. 1. 2020, nakoľko RVR nebola príslušným správnym orgánom na konanie 
a vec nebolo možné ostúpiť príslušnému orgánu. 
 
Účastník konania podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 1S/193/2020 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/35/2020 o uložení  
sankcie – pokuta vo výške 663 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/35/2020 zo dňa 1. 7. 2020 uložila vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo výške 663 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) ZVR tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA dňa 15. 11. 2019 o cca 6:02 h odvysielal program Teleráno 
obsahujúci informáciu o službe Romantický welness pobyt pre 2 osoby na 2 noci spoločnosti 
Zľavomat.sk, ktorá naplnila definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 ZVR, pričom  
v tomto programe došlo k priamej podpore predaja tejto služby. 
 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
 
č. k. 5S 198/2020 
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/42/2020 o uložení sankcie – pokuta vo výške  
3 319 eur 
RVR rozhodnutím č. RP/42/2020 zo dňa 9. 9. 2020 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o.  
sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za  

1. porušenie povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) ZVR tým, že na televíznej 
programovej službe WAU odvysielal dňa 16. 1. 2020 o cca 17:12 h komunikát propagujúci 
kinematografické dielo Príliš osobná známosť, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa  
§ 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná, 

2. porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 ZVR tým, že odvysielal na televíznej 
programovej službe WAU dňa 16. 1. 2020 v čase od 17:00:00 h do 17:59:59 h – reklamný 
blok v čase od cca 17:06:50 h do cca 17:12:34 h v trvaní cca 5 minút a 44 sekúnd,  
– reklamný blok v čase od cca 17:33:29 h do cca 17:39:42 h v trvaní cca 6 minút  
a 13 sekúnd, – komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase  
od cca 17:39:48 h a 17:40:22 h, ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa  
§ 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 34 sekúnd, čiže odvysielal reklamné  
a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd, čím došlo  
k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny o 31 sekúnd.  

 
Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2020 bola vec v konaní. 
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3.4 Štatistické prehľady o pokrytí územia signálom a o počte 
obyvateľov zásobených signálom  
  
Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. g) ZVR do pôsobnosti RVR patrí viesť štatistické prehľady 
o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte 
obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľov s licenciou. 
 
Uvedené štatistické prehľady boli realizované na základe údajov Štatistického úradu SR, 
matematických simulácii pokrytí vysielačov podľa odporúčaní ITU, parametrov vysielačov  
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a na základe údajov, ktoré 
má RVR k dispozícii z úradnej činnosti. 
 
Štatistické prehľady obsahujú názov držiteľa licencie, názov programovej služby, pokrytie 
osídleného územia Slovenskej republiky a pokrytie obyvateľstva na osídlenom území  
Slovenskej republiky, ktoré sú vyjadrené percentuálne. 
 

3.4.1 Rozhlasové služby 
 
RTVS 

Názov držiteľa licencie 
Názov 

programovej 
služby 

Pokrytie 
osídleného 

územia SR v % 

Pokrytie 
obyvateľstva na 
osídlenom území 

SR v % 

RTVS, Bratislava Rádio Slovensko 95,70 94,34 

RTVS, Bratislava Rádio Regina 93,15 92,46 

RTVS, Bratislava Rádio Devín 87,46 86,86 

RTVS, Bratislava Rádio_FM 83,09 82,23 

RTVS, Bratislava Rádio Patria 31,43 29,81 

Tabuľka 65 

 
Multiregionálne rozhlasové vysielanie 

Názov držiteľa licencie 
Názov 

programovej 
služby 

Pokrytie 
osídleného 

územia SR v % 

Pokrytie 
obyvateľstva na 
osídlenom území 

SR v % 

D.EXPRES, a.s., Bratislava EXPRES 74,23 84,50 

RADIO, a.s., Bratislava FUN RADIO 83,43 86,81 

Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská 
Bystrica 

Rádio Lumen 64,76 77,80 

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., 
Bratislava 

Rádio Jemné  71,10 79,44 

GES Slovakia s.r.o., Bratislava 
Rádio Anténa 
Rock  

59,17 69,48 

T. W. Rádio, s.r.o., Bratislava Rádio 7  4,60 18,46 

Rádio Šport s.r.o., Košice Rádio Šport 4,15 12,39 

Best FM Media, spol. s r. o., 
Bratislava 

Rádio Best FM  15,33 36,17 

EUROPA, a.s., Bratislava Europa 2 75,43 78,82 
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RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra Radio One Rock 6,24 13,21 

CORPORATE LEGAL, s. r. o., 
Bratislava 

Rádio Vlna  72,29 79,46 

C.S.M. group s.r.o., Bratislava Rádio Jazz 22,78 44,43 

Tabuľka 66 

 

Regionálne rozhlasové vysielanie 

Názov držiteľa licencie 
Názov 

programovej 
služby 

Pokrytie 
osídleného 

územia SR v % 

Pokrytie 
obyvateľstva na 
osídlenom území 

SR v % 

INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava RADIO VIVA  3,58 14,00 

Sity Media, s.r.o., Bratislava Rádio Sity 2,32 10,82 

Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica 
nad Váhom 

Rádio MUZIKA 2,55 4,56 

Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice Rádio Beta 6,31 8,99 

Marek Petráš, Košice  Rádio Košice 19,94 21,93 

RADIO ROCK, s.r.o., Nitra Rádio One Retro 2,07 2,82 

GROUND 4, s.r.o., Skalica Záhorácke rádio 0,78 0,93 

RADIO WOW, s.r.o., Trenčín Rádio WOW 4,75 9,67 

MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa radio.MAX 8,67 10,27 

FRONTINUS s.r.o., Žilina Rádio Frontinus 3,66 5,88 

INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica Rádio Roma 1,44 4,35 

Rádio Rebeca, s.r.o., Martin Rádio Rebeca 2,17 5,04 

RADIO ONE, s.r.o., Nitra Rádio One  4,15 6,45 

KISS rádio, s.r.o., Košice Rádio KISS  2,74 7,04 

Rádio Prešov, s.r.o., Prešov SKY RÁDIO 3,26 9,36 

Tabuľka 67 

 
Lokálne rozhlasové vysielanie 

Názov držiteľa licencie 
Názov programovej 

služby 
Pokrytie osídleného 

územia SR v % 

Pokrytie 
obyvateľstva na 
osídlenom území 

SR v % 

Radio ON s.r.o., Bratislava Rádio THE END 1,32 8,14 

BP Media, s.r.o., Topoľčany RÁDIO YES 1,20 1,57 
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L-MEDIA, s. r. o., Liptovský 
Mikuláš 

Rádio LIPTOV 1,46 1,23 

WINTER média, a.s., Piešťany Rádio Piešťany 2,00 3,53 

MÉDIA MODRA, s.r.o., Modra Rádio Modra 0,33 0,41 

JOLIN, s.r.o., Nitra RADIO PLUS 0,46 1,86 

Trnavská Produkčná, s.r.o., 
Trnava 

Trnavské Rádio 1,07 2,22 

MIRJAM s.r.o., Komárno MIRJAM RÁDIO 4,91 5,48 

POWER DEVELOPMENT s.r.o., 
Michalovce 

Rádio Šírava 2,80 7,11 

FM media s.r.o., Bratislava Rádio Goldies 4,62 11,56 

EJ s.r.o., Trnava Aetter 0,46 1,54 

BB FM s.r.o., BB FM Rádio 1,67 2,56 

Tabuľka 68 

 

Digitálne terestriálne rozhlasové vysielanie 

Názov držiteľa 
licencie 

Názov 
programovej 

služby 

Pokrytie 
osídleného 

územia SR v % 

Pokrytie 
obyvateľstva na 
osídlenom území 

SR v % 

Druh vysielania 

RTVS, 
Bratislava 

Rádio 
Slovensko 

33,33 45,96  

Rádio Regina 

33,33 
(T-DAB) 
81,72 

(DVB-T2) 

45,96 
(T-DAB) 
87,64 

(DVB-T2) 

 

Rádio Devín 33,33 45,96  

Rádio_FM 33,33 45,96  

Rádio Patria 32,38 45,67  

Rádio Slovakia 
International 

   

Rádio 
Pyramída 

32,38 45,67  

Rádio Litera 33,33 45,96  

Rádio Junior 33,33 45,96  

Rádio Šport s.r.o., 
Košice 

Rádio Šport   
 
 

Rádio Lumen, spol. 
s r.o., Banská Bystrica 

Rádio Lumen 32,38 45,67 
 
 

Sity Media, s.r.o., 
Bratislava 

Rádio SiTy    
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Gregor Agency - G. A. 
Records, s.r.o. 
Bratislava 

New Model 
Radio 

2,47 2,73  

C.S.M. group s.r.o. 
Bratislava 

Rádio Jazz    

T.W. Rádio s.r.o 
Bratislava 

Rádio 7    

EUROPA, a.s., 
Bratislava 

Europa 2    

Best FM Media, spol. s 
r. o., Bratislava 

Rádio Best FM     

TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., 
Bratislava 

Rádio Jemné  32,38 45,67  

CORPORATE LEGAL, s. 
r. o Bratislava 

Rádio Vlna  32,38 45,67  

GES Slovakia s.r.o., 
Bratislava 

Rádio Anténa 
Rock  

32,38 45,67  

D.EXPRES, a.s., 
Bratislava 

EXPRES    

Marek Petráš, Košice  Rádio Košice    

Media Rock, s.r.o. 
Bratislava 

Rocková 
republika 

   

L-MEDIA s.r.o., 
Liptovský Mikuláš 

Rádio LIPTOV 2,47 2,73  

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o., Bratislava 

Rádio Mária 33,33 45,96  

Tabuľka 69 

 
Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie  
 

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Slovensko 
Frekvencie: 
89,1 MHz Stará Ľubovňa 
90,1 MHz Banská Bystrica  
90,9 MHz Modrý Kameň 
91,2 MHz Nitra 
91,2 MHz Snina 
92,2 MHz Dubnica nad Váhom 
92,2 MHz Poprad 
92,2 MHz Veľká Franková 
92,2 MHz Ždiar 
93,5 MHz Bardejov 
95,9 MHz Trenčín 
96,3 MHz Štúrovo 
96,6 MHz Bratislava 
96,6 MHz Košice 
96,6 MHz Malá Franková 
96,6 MHz Osturňa 
96,6 MHz Spišská Stará Ves 
97,3 MHz Rožňava 
99,0 MHz Banská Štiavnica 
102,4 MHz Námestovo 
103,2 MHz Nové Mesto nad Váhom 
103,5 MHz Žilina 
103,6 MHz Lučenec 
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103,8 MHz Ružomberok 
  
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Regina 
Frekvencie: 
Rádio Regina Bratislava: 
91,7 MHz Štúrovo 
99,3 MHz Bratislava 
100,7 MHz Nové Mesto nad Váhom 
102,2 MHz Nitra 
Rádio Regina Banská Bystrica: 
88,2 MHz Lučenec 
88,5 MHz Modrý Kameň 
95,0 MHz Rimavská Sobota 
96,9 MHz Poprad 
100,1 MHz Žilina 
100,4 MHz Námestovo 
100,6 MHz Ružomberok 
101,5 MHz Banská Bystrica 
Rádio Regina Košice: 
88,6 MHz Rožňava 
89,2 MHz Trebišov 
89,3 MHz Bardejov 
94,4 MHz Svidník 
97,2 MHz Medzilaborce 
100,3 MHz Košice 
100,3 MHz Malá Franková 
100,3 MHz Osturňa 
100,3 MHz Spišská Stará Ves 
101,5 MHz Veľká Franková 
101,5 MHz Ždiar 
102,3 MHz Stará Ľubovňa 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Devín 
Frekvencie: 
88,7 MHz Námestovo 
88,8 MHz Bardejov 
89,6 MHz Plešivec (18:00-6:00) 
90,0 MHz Rožňava 
90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
94,2 MHz Poprad 
95,6 MHz Borský Mikuláš 
96,1 MHz Stará Ľubovňa 
96,2 MHz Košice 
97,2 MHz Žilina 
97,6 MHz Raslavice 
97,8 MHz Trenčín 
98,7 MHz Nové Zámky (18:00-6:00) 
99,7 MHz Trebišov 
99,8 MHz Zvolen 
99,9 MHz Giraltovce 
102,0 MHz Banská Bystrica 
102,2 MHz Snina 
102,6 MHz Banská Štiavnica 
103,1 MHz Modrý Kameň 
104,4 MHz Bratislava 
104,6 MHz Ružomberok 
106,2 MHz Štúrovo (18:00-6:00) 
106,7 MHz Prešov 
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106,7 MHz Trebišov 
1521,0 kHz Rimavská Sobota (stredné vlny) 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio_FM 
Frekvencie: 
89,0 MHz Zvolen 
89,3 MHz Bratislava 
91,7 MHz Dolný Kubín 
91,8 MHz Čadca 
91,9 MHz Námestovo 
94,5 MHz Žilina 
98,0 MHz Lučenec (18:00-6:00) 
98,3 MHz Modrý Kameň (18:00-6:00) 
98,4 MHz Žiar nad Hronom 
98,9 MHz Stará Ľubovňa 
101,2 MHz Košice 
101,2 MHz Trenčín 
101,3 MHz Trebišov 
101,5 MHz Prešov 
101,7 MHz Bardejov 
102,1 MHz Ružomberok 
102,8 MHz Borský Mikuláš 
102,8 MHz Nové Zámky 
103,7 MHz Štúrovo 
104,3 MHz Poprad 
105,4 MHz Banská Bystrica 
105,8 MHz Moldava nad Bodvou (18:00-6:00) 
105,9 MHz Rožňava (18:00-6:00) 
107,6 MHz Snina 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Patria 
Frekvencie: 
89,6 MHz Plešivec (6:00-18:00) 
91,4 MHz Dunajská Streda (6:00-18:00) 
98,0 MHz Lučenec (6:00-18:00) 
98,7 MHz Nové Zámky (6:00-18:00) 
98,9 MHz Bratislava (6:00-18:00)  
98,3 MHz Modrý Kameň (6:00-18:00) 
102,4 MHz Senec (6:00-18:00) 
105,8 MHz Moldava nad Bodvou (6:00-18:00) 
105,9 MHz Rožňava (6:00-18:00) 
106,2 MHz Štúrovo (6:00-18:00) 
106,7 MHz Trebišov 
702,2 kHz Košice (stredné vlny) 
1098,0 kHz Nitra (stredné vlny) 
1521,0 kHz Rimavská Sobota (stredné vlny) 

 
D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava 
Názov programovej služby: EXPRES 
Frekvencie: 
88,4 MHz Hlohovec 
88,4 MHz Ružomberok 
88,9 MHz Liptovský Mikuláš  
89,2 MHz Brezno (od 4. 12. 2021) 
89,3 MHz Rimavská Sobota 
89,7 MHz Nitra 
91,0 MHz Budulov 
92,6 MHz Zvolen 
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92,7 MHz Nové Zámky 
92,7 MHz Žarnovica 
92,8 MHz Krupina 
92,9 MHz Detva 
93,0 MHz Brezno 
93,1 MHz Martin 
93,1 MHz Terchová 
93,6 MHz Donovaly 
93,7 MHz Spišská Nová Ves 
94,9 MHz Handlová (od 4. 12. 2021) 
95,0 MHz Nová Baňa (od 4. 12. 2021) 
95,1 MHz Banská Štiavnica 
95,2 MHz Košice 
95,3 MHz Levoča 
95,4 MHz Dolný Hričov 
95,4 MHz Dolný Kubín 
95,4 MHz Heľpa 
95,4 MHz Handlová 
95,4 MHz Martin 
95,7 MHz Rožňava 
96,3 MHz Stará Turá 
96,4 MHz Partizánske 
96,4 MHz Poprad 
96,5 MHz Banská Bystrica 
96,5 MHz Námestovo 
96,5 MHz Žilina 
96,9 MHz Bánovce nad Bebravou (od 14. 12. 2020) 
97,0 MHz Levice 
97,7 MHz Spišská Nová Ves (odňatá na vl. žiadosť dňa 25. 3. 2020) 
98,2 MHz Bardejov 
99,4 MHz Štúrovo 
99,5 MHz Liptovská Osada 
99,5 MHz Prešov 
99,5 MHz Východná 
99,6 MHz Zlaté Moravce (od 4. 12. 2021) 
99,6 MHz Žarnovica (od 4. 12. 2021) 
99,7 MHz Nové mesto nad Váhom 
99,8 MHz Topoľčany 
101,1 MHz Lučenec 
101,1 MHz Žiar nad Hronom 
102,5 MHz Trenčín 
105,2 MHz Považská Bystrica 
105,7 MHz Stará Ľubovňa 
106,2 MHz Košice 
106,5 MHz Modrý Kameň 
106,9 MHz Skalica 
107,5 MHz Prievidza 
107,6 MHz Bratislava 
107,0 MHz Senica 
107,5 MHz Čadca 
Územný rozsah vysielania: vysielanie terestriálne a prostredníctvom satelitu  
Číslo licencie: R/112 
Platnosť licencie: 10. 2. 2013 - 10. 2. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava 
Názov programovej služby: FUN RADIO 
Frekvencie: 
87,7 MHz Košice 
89,1 MHz Trenčín 
89,2 MHz Ružomberok 
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91,6 MHz Lučenec 
93,2 MHz Tornaľa 
94,0 MHz Nitra 
94,3 MHz Bratislava 
95,0 MHz Liptovský Mikuláš 
99,2 MHz Žilina 
102,5 MHz Poprad 
102,8 MHz Bardejov 
102,8 MHz Rožňava 
102,9 MHz Košice – mesto 
104,0 MHz Banská Bystrica 
104,0 MHz Senica 
106,3 MHz Považská Bystrica 
107,1 MHz Banská Štiavnica 
Číslo licencie: R/116 
Platnosť licencie: 19. 12. 2013 - 19. 12. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica 
Názov programovej služby: Rádio Lumen 
Frekvencie: 
89,4 MHz Martin 
89,7 MHz Ružomberok 
89,8 MHz Žilina 
90,6 MHz Skalité 
92,9 MHz Lendak 
92,9 MHz Prešov - Stráž 
93,2 MHz Snina 
93,3 MHz Banská Štiavnica 
93,3 MHz Trenčín 
93,5 MHz Štúrovo 
93,7 MHZ Nové Mesto nad Váhom 
93,8 MHz Bratislava - mesto 
94,4 MHz Košice 
95,2 MHz Staré Hory 
95,6 MHz Topoľčany 
95,7 MHz Nitra 
96,1 MHz Senica 
97,8 MHz Medzilaborce  
97,8 MHz Stropkov 
98,0 MHz Zlaté Moravce 
98,1 MHz Prievidza 
98,1 MHz Trnava 
99,1 MHz Bardejov 
99,6 MHz Spišská Stará Ves 
99,8 MHz Levoča 
99,8 MHz Stará Ľubovňa 
102,9 MHz Banská Bystrica - mesto 
102,9 MHz Štrbské Pleso 
103,3 MHz Michalovce 
103,4 MHz Brezno 
105,2 MHz Skalica 
105,8 MHz Čadca 
105,8 MHz Námestovo 
106,3 MHz Lučenec 
106,3 MHz Rožňava 
Číslo licencie: R/119 
Platnosť licencie: 4. 6. 2014 - 4. 6. 2022 

 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Jemné 
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Frekvencie: 
87,7 MHz Banská Bystrica 
87,8 MHz Nitra 
88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
89,7 MHz Námestovo 
91,9 MHz Zlaté Moravce 
92,4 MHz Trstená 
92,5 MHz Nová Baňa 
93,8 MHz Rimavská Sobota 
96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
98,1 MHz Spišská Nová Ves 
98,5 MHz Tornaľa 
98,6 MHz Košice 
99,4 MHz Rožňava 
99,6 MHz Brezno 
99,6 MHz Lučenec 
101,3 MHz Ružomberok 
103,6 MHz Poprad 
104,2 MHz Levice 
104,5 MHz Štúrovo 
106,6 MHz Bratislava 
106,9 MHz Žilina 
107,7 MHz Stará Ľubovňa 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/84 
Platnosť licencie: 4. 2. 2004 - 4. 2. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Jemné 
Frekvencie: 
87,7 MHz Banská Bystrica 
87,8 MHz Nitra 
88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
89,7 MHz Námestovo 
91,9 MHz Zlaté Moravce 
92,4 MHz Trstená 
92,5 MHz Nová Baňa 
93,8 MHz Rimavská Sobota 
96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
98,1 MHz Spišská Nová Ves 
98,5 MHz Tornaľa 
98,6 MHz Košice 
99,4 MHz Rožňava 
99,6 MHz Brezno 
99,6 MHz Lučenec 
101,3 MHz Ružomberok 
103,6 MHz Poprad 
104,2 MHz Levice 
104,5 MHz Štúrovo 
106,6 MHz Bratislava 
106,9 MHz Žilina 
107,7 MHz Stará Ľubovňa 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/133 
Platnosť licencie: 5. 2. 2020 - 5. 2. 2028  

 
GES Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock 
Frekvencie: 
88,8 MHz Nitra 
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89,0 MHz Rožňava 
89,1 MHz Lučenec 
92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
94,8 MHz Košice 
95,1 MHz Považská Bystrica 
95,9 MHz Snina 
97,3 MHz Piešťany 
97,6 MHz  Bratislava, Devínska 
97,6 MHz Banská Bystrica 
98,1 MHz Čadca 
98,7 MHz Martin 
98,7 MHz Žilina 
98,8 MHz Ružomberok 
100,3 MHz Bratislava 
100,3 MHz Trenčín 
102,4 MHz Rimavská Sobota 
105,2 MHz Prešov 
107,3 MHz Poprad 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/88 
Platnosť licencie: 22. 7. 2004 – 22. 7. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
GES Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock 
Frekvencie: 
88,8 MHz Nitra 
89,0 MHz Rožňava 
89,1 MHz Lučenec 
92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
94,8 MHz Košice 
95,1 MHz Považská Bystrica 
95,9 MHz Snina 
97,3 MHz Piešťany 
97,6 MHz  Bratislava, Devínska 
97,6 MHz Banská Bystrica 
98,1 MHz Čadca 
98,7 MHz Martin 
98,7 MHz Žilina 
98,8 MHz Ružomberok 
100,3 MHz Bratislava 
100,3 MHz Trenčín 
102,4 MHz Rimavská Sobota 
105,2 MHz Prešov 
107,3 MHz Poprad 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/136 
Platnosť licencie: 23. 7. 2020 - 23. 7. 2028  

 
T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio 7 
Frekvencie: 
88,6 MHz Košice 
91,3 MHz Rožňava 
91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
101,0 MHz Žilina 
103,6 MHz Bratislava 
103,6 MHz Nitra 
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
107,7 MHz Banská Bystrica 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
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Číslo licencie: R/90 
Platnosť licencie: 20. 5. 2005 – 20. 5. 2021(predĺžená platnosť licencie) 

 
 T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio 7 
Frekvencie: 
88,6 MHz Košice 
91,3 MHz Rožňava  
91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
101,0 MHz Žilina 
103,6 MHz Bratislava 
103,6 MHz Nitra  
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
107,7 MHz Banská Bystrica 
Číslo licencie: R/140 
Platnosť licencie: 21. 5. 2021 – 21. 5. 2029 

 
Rádio Šport s.r.o., Tolstého 18, Košice - mestská časť Sever, 040 01 Košice 
Názov programovej služby: Rádio Šport 
Frekvencie: 
89,8 MHz Prešov 
93,1 MHz Košice 
93,2 MHz Poprad 
98,7 MHz Banská Bystrica 
104,2 MHz Žilina 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/97 
Platnosť licencie: 10. 1. 2007 – 10. 1. 2023 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 12. 2. 
2020 na vl. žiadosť) 

 
Best FM Media spol. s r.o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Best FM 
Frekvencie: 
88,0 MHz Bratislava 
88,1 MHz Žarnovica  
88,1 MHz Zvolen 
88,2 MHz Nitra 
89,5 MHz Považská Bystrica 
90,3 MHz Poprad  
90,4 MHz Kotešová  
90,6 MHz Bratislava 
91,0 MHz Žiar nad Hronom 
91,6 MHz Piešťany  
93,0 MHz Trebišov 
93,0 MHz Trnava 
93,8 MHz Košice 
94,0 MHz Prešov 
95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 
95,6 MHz Banská Bystrica 
95,6 MHz Bratislava 
98,0 MHz Žilina 
98,9 MHz Trenčín  
99,7 MHz Malacky 
103,3 MHz Spišská Nová Ves 
105,5 MHz Bratislava 
105,6 MHz Stupava 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/101 
Platnosť licencie: 5. 12. 2007 – 5. 12. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 
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EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Europa 2 
Frekvencie: 
87,9 MHz Čadca 
93,5 MHz Martin 
93,6 MHz Ružomberok 
95,2 MHz Námestovo 
95,2 MHz Nitra 
96,3 MHz Považská Bystrica 
98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 
100,9 MHz Poprad 
102,0 MHz Košice 
102,8 MHz Žilina 
103,7 MHz Prešov 
104,8 MHz Bratislava 
106,0 MHz Banská Bystrica 
107,1 MHz Bardejov 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/105 
Platnosť licencie: 6. 10. 2010 - 6. 10. 2026 (predĺžená platnosť licencie) 

 
RADIO ONE ROCK, s.r.o., Mostná 3, 949 01 Nitra 
Názov programovej služby: Radio One Rock 
Frekvencia: 
91,3 MHz Banská Bystrica (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
91,8 MHz Trenčín (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
93,4 MHz Trnava (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
97,4 MHz Topoľčany (odňatá dňa 26. 2. 2020) 
98,1 MHz Zvolen (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
104,5 MHz Prievidza (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
105,4 MHz Nitra (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
107,2 MHz Martin (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
Číslo licencie: R/106  
Platnosť licencie: 25. 6. 2010 – 25. 6. 2026 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 23. 9. 
2020) 

 
CORPORATE LEGAL, s. r. o., Miletičova 5B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08 
Názov programovej služby: Rádio Vlna 
Frekvencie: 
87,9 MHz Dolný Kubín 
88,1 MHz Marovka 
88,5 MHz Snina 
90,0 MHz Medzilaborce 
90,7 MHz Námestovo 
91,1 MHz Brezno 
91,1 MHz Ružomberok 
92,0 MHz Žiar nad Hronom 
92,4 MHz Stropkov 
92,7 MHz Žilina Zástranie 
92,8 MHz Ružomberok 
92,9 MHz Prievidza - Silo 
95,6 MHz Bardejov 
95,7 MHz Košice mesto 
96,0 MHz Lučenec 
96,1 MHz Nitra 
99,0 MHz Trebišov 
99,6 MHz Čadca 
101,4 MHz Rožňava 
101,8 MHz Bratislava 
104,8 MHz Poprad 
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104,9 MHz Martin 
105,1 MHz Banská Štiavnica 
105,5 MHz Trenčín 
105,8 MHz Prešov 
106,6 MHz Banská Bystrica - Panský diel 
106,7 MHz Rimavská Sobota 
107,0 MHz Dobšiná 
Číslo licencie: R/117 
Platnosť licencie: 22. 12. 2013 – 22. 12. 2029 (predĺžená platnosť licencie)  

 
C.S.M. group s. r. o., Račianska 153, 831 53 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Jazz 
Frekvencia: 
88,6 MHz Banská Bystrica 
90,1 MHz Bratislava 
91,0 MHz Poprad 
91,1 MHz Rimavská Sobota 
92,6 MHz Bratislava 
95,0 MHz Trenčín 
95,3 MHz Rožňava 
96,7 MHz Liptovský Mikuláš 
98,0 MHz Ružomberok 
98,3 MHz Dunajská Streda 
98,5 MHz Tvrdošín 
100,6 MHz Levice 
100,7 MHz Zvolen 
103,9 MHz Spišská Nová Ves 
104,1 MHz Nitra 
104,4 MHz Michalovce 
106,1 MHz Bratislava 
106,2 MHz Trnava 
106,3 MHz Martin 
106,4 MHz Čadca 
106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
106,4 MHz Prievidza 
106,5 MHz Žilina 
107,7 MHz Košice 
107,7 MHz Dolný Kubín 
107,5 MHz Prešov 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/121 
Platnosť licencie: 28. 11. 2012 – 28. 11. 2028 (odňatá dňa 8. 4. 2020 na vl. žiadosť) 
 
INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 
Názov programovej služby: RADIO VIVA 
Frekvencie: 
93,3 MHz  Bratislava 
94,9 MHz Bratislava 
94,9 MHz Bratislava - Devínska 
101,1 MHz Bratislava 
101,1 MHz Bratislava 4 
101,0 MHz Nitra 
101,0 MHz Trnava 
Číslo licencie: R/104 
Platnosť licencie: 6. 10. 2016 – 6. 10. 2024 (predlžená platnosť licencie) 

 
SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio SiTy 
Frekvencie: 
89,7 MHz Bratislava 
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92,1 MHz Galanta 
92,3 MHz Bratislava 
96,0 MHz Bratislava 
98,5 MHz Bratislava 
107,0 MHz Bratislava (odňatá dňa 6. 5. 2020 na vl. žiadosť) 
Číslo licencie: R/87 
Platnosť licencie: 28. 5. 2004 - 28. 5. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio SiTy 
Frekvencie: 
89,7 MHz Bratislava 
92,1 MHz Galanta 
92,3 MHz Bratislava 
96,0 MHz Bratislava 
98,5 MHz Bratislava 
107,0 MHz Bratislava (odňatá dňa 6. 5. 2020 na vl. žiadosť) 
Číslo licencie: R/135 
Platnosť licencie: 29. 5. 2020 – 29. 5. 2028 

  
Marián Dokupil – Doko Media, Kollárova 1308/34, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Názov programovej služby: Rádio MUZIKA 
Frekvencie: 
88,3 MHz Púchov 
88,5 MHz Dubnica nad Váhom 
89,8 MHz Trenčín 
92,8 MHz Trenčín 
96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
104,4 MHz Považská Bystrica 
Číslo licencie: R/89 
Platnosť licencie: 13. 12. 2004 – 13. 12. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
Rádio Bojnice s.r.o., Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice 
Názov programovej služby: Rádio Beta 
Frekvencie: 
89,7 MHz Zvolen 
90,5 MHz Banská Bystrica 
91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 4. 12. 2021) 
93,9 MHz Prievidza 
102,0 MHz Handlová 
104,3 MHz Trenčín 
Číslo licencie: R/92 
Platnosť licencie: 6. 3. 2006 – 6. 3. 2022 (predĺžená platnosť licencie) 

 
Rádio Bojnice s.r.o., Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice 
Názov programovej služby: Rádio Beta 
Frekvencie: 
89,7 MHz Zvolen 
90,5 MHz Banská Bystrica 
91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 4. 12. 2021) 
93,9 MHz Prievidza 
102,0 MHz Handlová 
104,3 MHz Trenčín 
Číslo licencie: R/143 
Platnosť licencie: 7. 3. 2022 – 7. 3. 2030 

 
Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice 
Názov programovej služby: Rádio Košice 
Frekvencie: 
89,5 MHz Spišská Nová Ves 
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90,4 MHz Prešov 
90,8 MHz Prešov-Stráž  
91,0 MHz Trebišov 
91,7 MHz Košice 
91,7 MHz Poprad 
92,6 MHz Levoča 
93,2 MHz Poprad 
95,9 MHz Liptovský Mikuláš  
97,0 MHz Michalovce  
102,0 MHz Rožňava 
102,7 MHz Michalovce 
103,2 MHz Budulov 
106,9 MHz Košice 
Číslo licencie: R/93 
Platnosť licencie: 17. 7. 2006 – 18. 7. 2022 (predĺžená platnosť licencie) 

 
RADIO ROCK, s. r. o., Štefánikova 52, 949 01 Nitra 
Názov programovej služby: Radio One Retro 
Vysielanie prostredníctvom frekvencie: 
92,4 MHz Ružomberok (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
94,7 MHz Topoľčany (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
95,8 MHz Žiar nad Hronom (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
Číslo licencie: R/110 
Platnosť licencie: 2. 7. 2010 - 2. 7. 2026 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 23. 9. 
2020) 

 
GROUND 4, s. r. o., Malého 2636/72, 909 01 Skalica 
Názov programovej služby: Záhorácke rádio 
Vysielanie prostredníctvom frekvencie: 
89,2 MHz Skalica 
101,5 MHz Senica 
Číslo licencie: R/111 
Platnosť licencie: 25. 1. 2011 – 25. 1. 2027 (predĺžená platnosť licencie) 

 
Rádio WOW s.r.o., Považská 1706/35, Trenčín 911 01 
Názov programovej služby: Rádio WOW 
Frekvencie: 
88,3 MHz Púchov (od 14. 12. 2020) 
88,5 MHz Dubnica nad Váhom (od 14. 12. 2020) 
90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
90,5 MHz Prievidza 
90,6 MHz Nitra ((od 4. 12. 2021) 
92,3 MHz Levice (od 4. 12. 2021) 
93,6 MHz Nitra 
101,7 MHz Dubnica nad Váhom 
104,4 MHz Považská Bystrica (od 14. 12. 2020) 
106,7 MHz Partizánske 
106,7 MHz Trenčín 
106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
Číslo licencie: R/113 
Platnosť licencie: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2027 (predĺžená platnosť licencie) 

 
MAXMEDIA, s.r.o., lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa 
Názov programovej služby: radio.MAX 
Frekvencie: 
98,7 MHz Nové Zámky 
101,0 MHz Nitra 
Číslo licencie: R/114 
Platnosť licencie: 28. 5. 2012 - 28. 5. 2020 (odňatá dňa 6. 3. 2020 na vl. žiadosť) 
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FRONTINUS s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 
Názov programovej služby: Rádio Frontinus 
Frekvencie: 
96,1 MHz Čadca 
96,2 MHz Martin 
104,6 MHz Žilina 
Číslo licencie: R/115 
Platnosť licencie: 4. 9. 2012 - 4. 9. 2028 (predĺžená platnosť licencie) 

 
INICIATÍVA s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 
Názov programovej služby: Rádio Roma 
Frekvencie: 
97,2 MHz Prešov 
99,4 MHz Banská Bystrica 
Číslo licencie: R/131 
Platnosť licencie: 9. 7. 2016 - 9. 8. 2024 (odňatá dňa 25. 3. 2020 na vl. žiadosť) 

 
Rádio Rebeca, s.r.o., M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin 
Názov programovej služby: Rádio Rebeca 
Frekvencia: 
88,6 MHz Žilina 
89,0 MHz Dolný Kubín 
99,6 MHz Martin 
99,8 MHz Liptovský Mikuláš  
Číslo licencie: R/123 
Platnosť licencie: 10. 7. 2013 – 10. 7. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
RADIO ONE, s.r.o., Štefánikova 52, 949 01 Nitra 
Názov programovej služby: Rádio One 
Frekvencie: 
89,2 MHz Brezno (odňatá dňa 26. 2. 2020) 
90,6 MHz Nitra (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
91,4 MHz Žiar nad Hronom (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
94,9 MHz Handlová (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
95,0 MHz Nová Baňa (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
107,5 MHz Ružomberok (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
Číslo licencie: R/91 
Platnosť licencie: 2. 12. 2005 – 2. 12. 2021 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 23. 9. 
2020) 

 
KISS rádio s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice 
Názov programovej služby: Rádio KISS 
Frekvencie: 
104,1 MHz Prešov 
104,5 MHz Košice 
Číslo licencie: R/126 
Platnosť licencie: 14. 8. 2014 - 14. 8. 2022 

 
Rádio Prešov, s.r.o., Špitálska 5, 080 01 Prešov 
Názov programovej služby: SKY RÁDIO  
Frekvencie: 
91,4 MHz Prešov 
95,0 MHz Humenné 
97,4 MHz Stará Ľubovňa 
97,7 MHz Košice 
106,6 MHz Poprad 
Číslo licencie: R/100 
Platnosť licencie: 21. 8. 2007 – 21. 8. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 
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Radio ON s.r.o., Farského 8, 851 01 Bratislava 
Názov programovej služby:  Rádio THE END 
Frekvencie: 
97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 
97,2 MHz Bratislava – Technopol 
Číslo licencie: R/99 
Platnosť licencie: 16. 8. 2007 – 17. 8. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 

 
BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 
Názov programovej služby: RÁDIO YES 
Frekvencia: 
102,9 MHz Topoľčany 
Číslo licencie: R/102 
Platnosť licencie: 20. 12. 2007 – 20. 12. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 

 
L-MEDIA, s. r. o., Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Názov programovej služby: Rádio LIPTOV 
Frekvencia: 
106,4 MHz Liptovský Mikuláš 
Číslo licencie: R/107 
Platnosť licencie: 26. 8. 2009 - 26. 8. 2025 (predĺžená platnosť licencie) 

 
WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany 
Názov programovej služby: Rádio Piešťany 
Frekvencia: 
90,2 MHz Piešťany 
Číslo licencie: R/108 
Platnosť licencie: 5. 1. 2010 - 5. 1. 2026 (predĺžená platnosť licencie) 

 
MÉDIA MODRA, s.r.o., Sokolská 8, 900 01 Modra 
Názov programovej služby: Rádio Modra 
Frekvencia: 
106,1 MHz Modra 
Číslo licencie: R/120 
Platnosť licencie: 8. 1. 2013 – 8. 1. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
JOLIN, s.r.o., Panská dolina 75, 949 01 Nitra 
Názov programovej služby: RADIO PLUS 
Frekvencia:  
105,9 MHz Nitra 
Číslo licencie: R/124 
Platnosť licencie: 26. 9. 2014 – 26. 9. 2022 

 
Trnavská Produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany 
Názov programovej služby: Trnavské Rádio 
Frekvencie: 
103,9 MHz Trnava 
Číslo licencie: R/132 
Platnosť licencie: 11. 1. 2017 - 11. 1. 2025 

 
MIRJAM s.r.o., Jókaiho 6, 945 01 Komárno 
Názov programovej služby: MIRJAM RÁDIO 
Frekvencia: 
90,5 MHz Rožňava 
94,6 MHz Nové Zámky 
Číslo licencie: R/138 
Platnosť licencie: 23. 7. 2019 - 23. 7. 2027 

 
POWER DEVELOPMENT s.r.o., A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce 
Názov programovej služby: Rádio Šírava 
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Frekvencia: 
89,7 MHz Michalovce 
93,1 MHz Košice 
93,9 MHz Michalovce 
98,1 MHz Humenné 
98,1 MHz Trebišov 
102,5 MHz Košice (odňatá dňa 23. 9. 2020 na vl. žiadosť) 
102,7 MHz Prešov (odňatá dňa 23. 9. 2020 na vl. žiadosť) 
Číslo licencie: R/139 
Platnosť licencie: 24. 6. 2019 - 24. 6. 2027 
 
FM media s.r.o., Komárnická 4, 821 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Goldies 
Frekvencia: 
89,6 MHz Prievidza 
89,8 MHz Prešov 
90,8 MHz Žilina 
92,0 MHz Banská Bystrica 
92,4 MHz Martin 
92,8 MHz Trenčín 
Číslo licencie: R/141 
Platnosť licencie: 7. 1. 2020 - 7. 1. 2028 

 
EJ s.r.o., Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava 
Názov programovej služby: Aetter 
Frekvencia: 
107,2 MHz Trnava 
Číslo licencie: R/142 
Platnosť licencie: 20. 1. 2020 - 20. 1. 2028  
 
BB FM s.r.o., Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica 
Názov programovej služby: BB FM Rádio 
Frekvencia: 
94,7 MHz Banská Bystrica 
Číslo licencie: R/144 
Platnosť licencie: 19. 6. 2020 - 19. 6. 2028  
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3.4.2 Televízne služby 
 

Multiregionálne vysielanie 

Vysielateľ Názov služby % osídleného územia 
% obyvateľov na 
osídlenom území 

TV LUX, s.r.o., Bratislava TV LUX 
prostredníctvom 
satelitu pokrýva celé 
územie SR 

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava Magio Infokanál 2,4 2,4 

MEGA MAX MEDIA, s.r.o., 
Bratislava 

duck tv HD 
prostredníctvom 
satelitu pokrýva celé 
územie SR 

 

MAC TV, s.r.o., Bratislava JOJ PLUS 
prostredníctvom 
satelitu pokrýva celé 
územie SR 

 
 

Tabuľka 70 

 

Regionálne televízne vysielanie 

Vysielateľ Názov služby % osídleného územia 
% obyvateľov na 
osídlenom území 

Televízia Turiec, s.r.o., Martin 
Televízia Turiec 
(TVT) 

0,7 1,5 

OTS, s.r.o., Čadca 
Kysucké televízne 
vysielanie (KTV) 

0,4 0,6 

MV Média, s.r.o., Prešov  TV REGION 0,9 1,8 

ATELIER TV s.r.o., Krupina 
Krupinská televízia 
(KTV) 

0,3 0,2 

VARES, s.r.o., Banská Bystrica INFOKANÁL VARES 1,1 1,8 

Tabuľka 71 

 

Lokálne televízne vysielanie 

Vysielateľ Názov služby % osídleného územia 
% obyvateľov na 
osídlenom území 

Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
Trnava 

Mestská televízia 
Trnava 

0,6 1,1 

VEPROS, spol. s r.o., Topoľníky TOP TV 0,1 0,5 

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, 
s.r.o., Dolný Kubín 

Televízia mesta 
Dolný Kubín – TV DK 

0,14 0,36 
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TVR a RE, s.r.o., Bratislava Televízia Ružinov štatistika neuvádza 1,4 

Perfects, a.s., Dunajská Streda 
Mestská televízia 
DSTV 

0,1 0,4 

SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar 
nad Hronom 

ATV  0,3 0,4 

TV PEZINOK, s.r.o., Pezinok TV Pezinok 0,4 0,5 

KABELOVKA, spol. s r.o., 
Plavnica 

KABELOVKA 0,04 0,03 

MANIN PB, s.r.o., Bratislava iTV 0,3 0,1 

KROM-SAT s.r.o., Krompachy KROM-SAT TV 0,1 0,2 

Ing. Ján Gnojčák - 
ELEKTROSERVIS, Kežmarok 

Obecná televízia 
Liptovská Teplička 

0,01 0,04 

ATELIÉR, s.r.o., Krupina ATELIER TV (ATV) 0,2 0,2 

MARTICO, s.r.o., Martin MARTICO INFO 0,4 1,1 

COM - MEDIA, spol.  s r.o., 
Komárno 

Mestská televízia 
Komárno - 
Komáromi Városi 
Televízió 

0,3 0,7 

Mestské Kultúrne stredisko, 
spol. s r.o., Bánovce nad 
Bebravou 

Bánovské televízne 
vysielanie 

0,2 0,4 

Decora, s.r.o., v likvidácii, 
Čadca 

Vaša TV 0,2 0,5 

Mestské televízne štúdio s.r.o. 
Rožňava, Rožňava 

RVTV 0,3 0,4 

INFO KANÁL Pliešovce, spol. s 
r.o., Pliešovce 

INFO KANÁL 
Pliešovce (IKP) 

0,6 0,04 

Kábel TV Močenok s.r.o., 
Močenok 

Televízia Močenok štatistika neuvádza 0,1 

T-services, s.r.o., Turzovka 
TVT - Turzovská 
televízia 

0,1 0,1 

Kalná KTR, s.r.o. Kalná nad 
Hronom 

Infokanál 0,06 0,01 
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I.HEIZER 
HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o. 
Horné Mýto 

HEIZER TV štatistika neuvádza 0,02 

Tabuľka 72 
 
 

Digitálne terestriálne televízne vysielanie 

Vysielateľ Názov stanice 
Pokrytie 

osídleného územia 
SR v % 

Pokrytie 
obyvateľstv

a na 
osídlenom 
území SR v 

% 

Druh 
vysielania 

RTVS, Bratislava 

Jednotka 88,37 93,48  

Dvojka 89,18 93,74  

Trojka 89,18 93,74  

JURKO 3 s.r.o., 
Bratislava 

TV PROTI   
 
 

JURKO 3 s.r.o., 
Bratislava 

 
TV PRE 

  
 
 

MARKÍZA - SLOVAKIA 
spol. s r.o., 
Bratislava 

TV DOMA 82,06 87,30  

Spartak TV, s.r.o. 
Trnava 

Spartak TV  
 
 

 

HRONKA 
PRODUCTION s.r.o., 
Banská Bystrica 

TV HRONKA 4,84 5,69  

C.E.N. s.r.o., 
Bratislava 

TA3    

MAC TV s.r.o. JOJ 90,20 94,02  

MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 88,24 92,97  

MARKÍZA - SLOVAKIA 
spol. s r.o., 
Bratislava 

TV MARKÍZA 82,06 87,30  

Július Pereszlényi – 
Servis TV – Video, 
Štúrovo 

Televízia Centrum   
 
 

Regionálna televízia 
Prievidza, s. r. o., 
Prievidza 

RTV Prievidza    

i - COMMERCE, 
s.r.o., Bratislava 

Moooby TV 
 

   

Nitrička media 
s.r.o., Nitra 

TV Nitrička 5,63 5,27  

Novocentrum Nové 
Zámky a.s., Nové 
Zámky 

TV Nové Zámky 4,66 4,39  

KREATIV GA spol. 
s r.o., Galanta 

RTV KREA 8,32 10,43  
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Dúbravská televízia, 
spol. s r.o., 
Bratislava 

Dúbravská televízia 
(DT) 

   

TES Media, s. r. o., 
Žilina 

TV UNIZA    

INTERACTIV.ME, 
s.r.o., Bratislava 

RING TV    

KULTÚRNY DOM 
Andreja Hlinku, 
a.s., Ružomberok 

Mestská televízia 
Ružomberok 

   

DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o.,  Bratislava 

DIGI SPORT 1    

TV ORAVIA s.r.o., 
Námestovo 

TV ORAVIA    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Infokanál TANGO    

Minas Tirith s.r.o. 
Vráble 

Empatia    

MARKÍZA - SLOVAKIA 
spol. s r.o., 
Bratislava 

DAJTO 82,06 87,30  

TV Poprad, s.r.o. 
Poprad 

TV POPRAD 2,05 3,00  

seven media s.r.o., 
Prešov 

TV 7 0,14 1,17  

Quartex group, spol. 
s r.o., Holíč 

Česko-Slovenská 
regionálna televízia, 
skrátene čsrtv 

   

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s 
r.o., Bratislava 

DTV    

TV KOŠICE:DNES 
s.r.o. Košice 

KOŠICE: DNES 0,98 3,51  

Carisma tv, s.r.o., 
Dvory nad Žitavou 

Carisma TV    

GAYA, s. r. o., 
Martin 

MARTIN.TV   
 
 

COM-MÉDIA, spol. s 
r.o., Komárno 

Mestská televízia 
Komárno - Komáromi 
Városi Televízió 

4,34 3,31  

BIC Spišská Nová 
Ves, s.r.o., 
Spišská Nová Ves 

TV Reduta    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

TV Piánko    

Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o., Senica 

TV SEN    

Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o., Senica 

TVM    

Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o., Senica 

TVS    

Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o., Senica 

TVB    

Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o., Senica 

TVST    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Corona Virus Info TV    
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ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

ANTIK Šport TV    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Mestská TV Poltár    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

TV Kechnec    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

telKE    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

TV Piánko+ 4K    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Infokanál Kysak    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

HaHa TV    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Mestská TV Košice    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Mestská TV Humenné    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Miestna TV Trebišov    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Miestna TV Klenovec    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Mestská TV Vranov    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Miestna TV Svidník    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

TV Piánko 4K    

ANTIK Telecom 
s.r.o., Košice 

Mestská TV Kráľovský 
Chlmec 

   

TV MISTRAL, s.r.o. 
Michalovce, 
Michalovce,  

TV Mistral    

Televízia Liptov, 
a.s., Liptovský 
Mikuláš 

TV Liptov 1,86 1,90  

Mestská televízia 
Trnava, s.r.o., 
Trnava 

Mestská televízia 
Trnava 

   

TATRA – AEC, spol. 
s r.o., Svätý Jur 

Svätojurská Televízia   
 
 

TV LUX s.r.o., 
Bratislava 

TV LUX 89,19 93,36  

BELNET SNINA, 
s.r.o., Belá nad 
Cirochou 

INFO kanál   
 
 

TV PEZINOK, s.r.o., 
Pezinok 

TV PEZINOK 2,30 4,99  

Levická televízna 
spoločnosť s.r.o., 
Levice 

LTS    

Progres-T, s.r.o., 
Rovinka 

INFOKANÁL   
 
 

Bardejovská 
televízna 
spoločnosť, s.r.o., 
Bardejov 

Bardejovská televízia 
BTV 

0,22 0,60  
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Hlohovská televízia, 
s.r.o., Hlohovec 

HCTV    

KABEL TELEKOM, 
s.r.o., Lučenec 

TV LocAll 2,50 1,95 
 
 

MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. 
s r.o., Bratislava 

FOOOR    

Slov Media Group s. 
r. o., Bratislava 

SEVERKA 1,61 3,08  

MADAM ART, s. r. 
o., Bratislava 

MADAM TV    

MAC TV s.r.o., 
Bratislava 

WAU 88,24 92,97  

CondorNet, s.r.o., 
Prešov 

TV ŠARIŠ    

GOLEM TECH, s.r.o., 
Cífer 

GOLEM TV    

Televízia 
Trenčianske 
Teplice, s.r.o., 
Trenčianske Teplice 

TELEVÍZIA 
Trenčianske Teplice 

   

VYDAVATEĽSTVO 
TEMPO, s.r.o., 
Partizánske 

Infokanál mesta 
Partizánske/Mestská 
televízia Partizánske 

   

PROGRES–TS, s. r. 
o., Bratislava 

eM-TV    

NTV Nesvady, s.r.o., 
Nesvady 

NTV Nesvady    

Lugera Holding, s. r. 
o. Trenčín 

myJOBBER.tv    

TES Media, s. r. o., 
Žilina 

Info TV    

3M media, s. r. o., 
Nitra 

Televízia Zobor    

Káblová televízia 
Komjatice s.r.o., 
Komjatice 

Info kanál Komjatice    

DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava 

DIGI SPORT 3    

DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava 

DIGI SPORT 4    

DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava 

DIGI SPORT 2    

Bytový podnik 
Trebišov, s.r.o., 
Trebišov 

INFOKANÁL TV    

Martin Valko 
ZEMPLÍNSKA 
PRODUKČNÁ 
SPOLOČNOSŤ, 
Michalovce 

TV Senior 

  

 

Televízia Turiec, 
s.r.o., Martin 

Televízia Turiec (TVT) 
  

 

KONFER TV, s.r.o., 
Dvory nad Žitavou 

KONFER TV 
  

 

TV Štrba, s.r.o., , 
Štrba 

Obecné televízne 
vysielanie 
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3o media s.r.o. 
Habovka 

Info3 región    

NOTA FILM s. r. o. 
Bratislava 

Televízia „Chilli“ 
  

 

Ing. Ján Gnojčák - 
ELEKTROSERVIS, 
Kežmarok 

TV Ľubica+    

Káblová televízia - 
Bánov s.r.o.,(KTB, 
s.r.o.), Bánov 

Infokanál TV video 
teletextové oznamy 

   

Novo dubnická 
dražobná, s. r. o., 
Nová Dubnica 

DUBOVEC Digital TV 
  

 

Panonia Media 
Production s.r.o., 
Bratislava 

TV A    

City TV, s.r.o., 
Bratislava 

 
TV BRATISLAVA 

2,60 8,23  

MAC TV s.r.o. Jojko 82,06 87,30  

JUNIOR GAME spol. s 
r.o. Bratislava 

BetX TV 
  

 

TV REGION spol. s 
r.o. Senica 

TV REGION Záhorie 
  

 

Global TV s.r.o. 
Nové Zámky 

Televízia Šurany 
  

 

MAC TV s.r.o. ŤUKI    

RSNET TV 01 s.r.o. 
Rimavská Sobota 

TV RIMAVA 0,94 0,68  

Západoslovenská 
televízia s.r.o., 
Bratislava 

Západoslovenská 
televízia 

 
 

 

TV Karpaty s.r.o. 
Piešťany 

LIFESTYLE TV Karpaty    

SAT Plus Bratislava REGIONY+    

MARKÍZA-SLOVAKIA 
spol. s. r. o., 
Bratislava 

Markíza Passion    

Arena TV s.r.o., 
Bratislava 

Arena sport 2    

Arena TV s.r.o., 
Bratislava 

Arena sport 1 
  

 

TV Levoča, 
spoločnosť 
s ručením 
obmedzeným, 
Levoča 

TV Levoča    

TV-SKV s.r.o. Snina SKV 1    

TV Piešťany 
production s.r.o. 
Piešťany 

Piešťany TV    

Slov Media 
Groups.r.o. 
Bratislava 

TV VEGA 
  

 

1.Humenská a.s. 
Humenné 

Humenská televízia 
(HNTV)   
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SLUŽBYT, s.r.o., 
Svidník 

MsZ Svidník    

PHONOTEX s.r.o. 
Bratislava 

TV8    

Západoslovenská 
televízia s.r.o., 
Bratislava 

TV Premium    

LifeTV  s.r.o., 
Kráľova Lehota  

Life TV   4,56 6,24  

ISPER s.r.o. 
Bratislava 

ISPER infokanál    

Televízne káblové 
rozvody, s.r.o., 
Humenné 

INFORMAČNÝ KANÁL 
TKR s.r.o. 

   

Arena TV s.r.o., 
Bratislava 

Arena sport 4    

Arena TV s.r.o., 
Bratislava 

Arena sport 5    

Arena TV s.r.o., 
Bratislava 

Arena sport 6    

Arena TV s.r.o., 
Bratislava 

Arena sport 3    

TES Media, s. r. o., 
Žilina 

MEDIA TV     

MANIN PB, s.r.o., 
Bratislava 

iTV    

Golf Zone Slovakia, 
s.r.o. Bratislava 

GOLF CHANNEL 
POLSKA 

   

KABEL TELEKOM, 
s.r.o., Lučenec 

RÉGIÓ TV 0,65 0,81  

Raj Production 
s.r.o. Žilina 

TV Raj 4,57 7,65  

See  Go, s.r.o. 
Bratislava 

DOK TV 4,66 4,39  

SURANY.NET s.r.o. 
Šurany 

Šuriansky spravodaj    

KREOS  s.r.o.,  
Bratislava 

Východoslovenská 
televízia 

   

Stredoslovenská 
Televízia, Banská 
Bystrica 

Stredoslovenská 
Televízia 

   

OTS, s.r.o. Čadca 
OTS 

Infokanál    

PO-MA spol.s.r.o. 
Banská Štiavnica 

VIO - Televízia Banská 
Štiavnica 

   

Gúta TV s.r.o., 
Kolárovo 

Gúta TV    

NTVS, s.r.o., Nové 
Mesto nad Váhom 

TV POHODA    

rEhit s.r.o., 
Kežmarok 

KTV (Kežmarská 
televízia) 

2,05 3,00  

TELECOM TKR, 
s.r.o., Vranov nad 
Topľou 

TV B52    

Mediaworks s.r.o. 
Moldava nad Bodvou 

TV Moldava-Szepsi, 
MsTV Moldava-Szepsi 
VTV 
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MP-Media 
Production Batislava 

PARK TV    

ptatelier s.r.o 
Skalica 

Skalická mestská 
televízia SMT 

0,42 0,61  

NITRANET, s.r.o. 
Nitra 

TV9    

Radoslav Haring - 
"PANORÁMA 
PRODUCTION", 
Žarnovica 

Panoráma    

SPRAVCA.SK s.r.o 
Nitra 

Šport+    

CE MEDIA s.r.o., 
Nitra 

Televízia CENTRAL 5,63 5,27  

ASTEON Trade s.r.o. 
Bratislava 

Orange infokanál    

MEDIA COMPANY 
s.r.o. Považská 
Bystrica 

Považie 1,26 2,77  

Púchovská kultúra 
s.r.o. Púchov 

PuTV    

Televízia Slovan 
s.r.o. 
Martin 

Televízia SLOVAN    

LOGOS MEDIA s.r.o. 
Michalovce 

TELEVÍZIA ZEMPLÍN 7,52 16,65  

LOGOS MEDIA s.r.o. 
Michalovce 

TELEVÍZIA HLIVIŠTIA    

LOGOS MEDIA s.r.o. 
Michalovce 

TELEVÍZIA SOBRANCE    

LED promotion LED TV    

LOGOS MEDIA s.r.o. 
Michalovce 

TELEVÍZIA 
MICHALOVCE 

   

SATRO s.r.o., 
Bratislava 

SATRO PROMO    

KTR, s.r.o Imeľ HEMEU    

MEGA MAX MEDIA, 
s.r.o., Bratislava 

ducktv    

SLUŽBYT, s.r.o., 
Svidník 

INFO kanál SLUŽBYT    

Slov Media Group s. 
r. o., Bratislava 

TV Romana 33,05 48,38  

Kinet Inštal s.r.o. 
Prievidza 

Infokanál Lazany 
INFLA 

   

KABELSAT s.r.o. 
Partizánske 

TV NOVÁKY    

Grand Cru Media 
s.r.o. Bratislava 

tviQ    

Infopark s.r.o. 
Trnava 

TV VITA 4,56 6,24  

Martin Valko 
ZEMPLÍNSKA 
PRODUKČNÁ 
SPOLOČNOSŤ, 
Michalovce 

Televízia Východ 5,11 7,77  

TS, s.r.o. Veľký 
Meder 

STUDIO PLUS TV 
/logo: SPTV/ 
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DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava 

DIGI SPORT 5 
 

  

DCZ PRODUCTION, 
s.r.o. Bratislava 

COMEDY HOUSE 
 

  

 
MEGA MAX MEDIA, 
s.r.o., Bratislava 

duck tv plus 
 

  

 
Ľubovnianska 
mediálna 
spoločnosť, s.r.o., 
Stará Ľubovňa 

Ľubovnianska 
televízia 

 

  

AnTechNet, s.r.o., 
Kysucké Nové Mesto 

Antech Channel 
 

  

KROM-SAT, s.r.o., 
Krompachy 

KROM-SAT TV 
 

  

SPRÁVCA SK, s.r.o., 
Nitra 

Šport Extra 
 

  

RTVS, Bratislava RTVS Šport 
 

  

KABELTELSAT s.r.o., 
Partizánske 

TV N (TV NOVÁKY) 
 

  

ČESKOSLOVENSKÁ 
MUZIKA, spol. s r.o., 
Skalica 

ŠLÁGER PREMIUM 
 

  

IFC media, s.r.o., 
Bratislava 

TV RiK 
 

  

LIFE EU, s.r.o., 
Jelšovce 

Techlife 
 

  

MV Média, s.r.o., 
Prešov 

TV Región 
 

  

ČESKOSLOVENSKÁ 
MUZIKA, spol. s r.o., 
Skalica 

ŠLÁGER MUZIKA 
 

  

MP - Media 
Production, s.r.o., 
Bratislava 

SKVELÉ TV 
 

  

ASTEON Trade, 
s.r.o., Bratislava 

Body in Balance 
SK/CZ 

 
  

ATELIER TV s.r.o., 
Krupina 

Krupinská televízia 
(KTV) 

 
  

Obecný podnik 
Kružlová, s.r.o., 
Kružlová 

Info kanál Kružlová 
 

  

Mestské kultúrne 
stredisko, spol. s 
r.o., Bánovce nad 
Bebravou 

Bánovské televízne 
vysielanie 

 

  

Tabuľka 73 
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3.5 Jazyková rozmanitosť odvysielaných programov 
 
Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR je vysielateľ povinný zabezpečiť pri vysielaní 
programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov 
národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi. Osobitnými predpismi 
v tomto prípade sú zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR (ďalej len  
„zákon č. 270/1995 Z. z.“) a zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín 
(ďalej len „zákon č. 184/1999 Z. z.“). 
 
Vysielanie v rozhlase a televízii na celom území SR sa podľa § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. 
uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania: 
a) inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby  
s titulkami v štátnom jazyku alebo ktorým bezprostredne predchádza alebo po ktorých 
bezprostredne nasleduje ich vysielanie v štátnom jazyku, 
b) inojazyčných rozhlasových programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby, 
ktorým bezprostredne predchádza alebo po ktorých bezprostredne nasleduje ich vysielanie  
v štátnom jazyku a rozhlasových programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby  
v regionálnom vysielaní alebo lokálnom vysielaní určených pre príslušníkov národnostnej menšiny 
vrátane podujatí v priamom prenose, 
c) rozhlasovej programovej služby Rozhlasu a televízie Slovenska určenej na vysielanie 
kultúrnych a informačných programov do zahraničia, 
d) televíznych a rozhlasových jazykových kurzov a relácií s príbuzným zameraním, 
e) hudobných diel s pôvodnými textami, 
f) rozhlasových programov Rozhlasu a televízie Slovenska v jazykoch národnostných menšín 
a etnických skupín, 
g) audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním 
v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska 
štátneho jazyka, 
h) audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a ktoré boli 
odvysielané na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2008, 
i) pôvodných jazykových prejavov jednotlivých osôb v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka zaradených do spravodajských, publicistických 
a zábavných televíznych relácií alebo rozhlasových relácií, 
j) podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci 
inojazyčnej relácie. 
  
Vysielanie v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín upravuje aj osobitný predpis, 
konkrétne § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
V SR v roku 2020 vysielalo 17 vysielateľov televíznych programových služieb okrem iného aj 
v maďarskom jazyku. Ide o týchto vysielateľov (v zátvorke je uvedený názov programovej služby 
vysielateľa, príp. aj mesto, v ktorom vysiela v maďarskom jazyku): 
- Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, Rožňava (RVTV) – licencia na analógové televízne 

vysielanie, 
- COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno (Mestská televízia Komárno – Komáromi Városi Televízió) – 

licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- TS, s.r.o.– STUDIO PLUS TV, Veľký Meder (STUDIO PLUS TV) – licencia na digitálne televízne 

vysielanie, 
- NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady (NTV Nesvady) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- Perfects, a.s., Dunajská Streda (Mestská televízia DSTV) – licencia na analógové televízne 

vysielanie, 
- VEPROS, spol. s r.o., Topoľníky (TOP TV) – licencia na analógové televízne vysielanie, 
- Gúta TV, s.r.o., Kolárovo (Gúta TV) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky (TV Nové Zámky) – licencia na digitálne televízne 

vysielanie, 
- Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo (Televízia Centrum) – licencia na digitálne 

televízne vysielanie, 
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- I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto (HEIZER TV) – licencia na analógové televízne 
vysielanie, 

- Carisma tv, s.r.o., Dvory nad Žitavou (Carisma TV) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- Progres-T, s.r.o., Rovinka (INFOKANÁL) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- KONFER TV, s.r.o., Dvory nad Žitavou (KONFER TV) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- RSNET TV 01 s.r.o., Rimavská Sobota (TV RIMAVA) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec (RÉGIÓ TV) – licencia na digitálne televízne vysielanie, 
- Mediaworks, s.r.o., Moldava nad Bodvou (TV MEDIAMAX) - licencia na digitálne televízne 

vysielanie. 
- K T R, s.r.o., Imeľ (HEMEU) - licencia na digitálne televízne vysielanie. 
 
Spoločnosť Golf Zone Slovakia, s.r.o., Bratislava (GOLF CHANNEL POLSKA) je vysielateľom  
v poľskom a anglickom jazyku. 
 
Spoločnosti TES Media, s. r. o., Žilina (TV UNIZA), DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  
(DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3, DIGI SPORT 4, DIGI SPORT 5), MADAM ART, s.r.o. 
(MADAM TV), MP – Media Production, s.r.o. (PARK TV), SATRO s.r.o. (SATRO PROMO), DCZ 
PRODUCTION s.r.o. (COMEDY HOUSE), sú vysielateľmi v slovenskom a českom jazyku. Spoločnosť 
SAT Plus, s.r.o. (REGIONY+) je vysielateľom v českom jazyku. 
 
Spoločnosť i-COMMERCE, s.r.o., Bratislava je vysielateľom televíznej programovej služby  
Moooby TV s jazykom vysielania slovenským, českým, nemeckým, anglickým, ruským, talianskym, 
švédskym, španielskym, tureckým, francúzskym, arabským alebo ich kombinácií. 
 
Pod hlavičkou Slovenského rozhlasu na piatom okruhu vysiela Rádio Patria, ktoré je orientované 
na vysielanie pre menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej republike. Ide o programovú 
službu, ktorá obsahovo i tematicky približuje život menšín. Hlavnými vysielacími jazykmi  
sú maďarčina, ukrajinčina a rusínčina, vysiela sa taktiež rómsky, česky, nemecky a poľsky. 

 
Počet hodín odvysielaných pre národnostné menšiny vo rozhlasovom vysielaní RTVS  

Národnostné vysielanie v hodinách v % 

maďarské  4 392 83,2 

rusínske  342 6,5 

ukrajinské  301 5,7 

rómske  173 3,3 

české  26 0,5 

nemecké  16 0,3 

poľské  16 0,3 

chorvátske  5 0,1 

bulharské  5 0,1 

srbské  5 0,1 

SPOLU  5 281 100 
Zdroj: RTVS 
Tabuľka 74 
 

Počet hodín odvysielaných pre národnostné menšiny v televíznom vysielaní RTVS v roku 
2020 

 
 

Jednotka Dvojka Trojka RTVS spolu 

hod. % hod. % hod. % hod. % 

slovenská 0,00 0,00 18,67 0,26   5,17 0,08 23,84 0,11 

srbská 0,00 0,00 1,72 0,02 0,00 0,00 1,72 0,01 

ruská 0,00 0,00 4,04 0,06 0,00 0,00 4,04 0,02 

židovská 0,00 0,00 11,68 0,16 3,45 0,05 15,14 0,07 

moravská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

bulharská 0,00 0,00 2,16 0,03 0,00 0,00 2,16 0,01 

ostatné 0,00 0,00 1,78 0,02 0,00 0,00 1,78 0,01 

maďarská 0,00 0,00 57,33 0,81 0,00 0,00 57,33 0,26 

rómska 0,00 0,00 40,83 0,57 0,00 0,00 40,83 0,18 
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rusínska 0,00 0,00 17,62 0,25 0,17 0,00 17,78 0,08 

ukrajinská     1,56 0,02 8,02 0,11 0,43 0,01 10,00 0,05 

česká 0,00 0,00 3,06 0,04 0,00 0,00 3,06 0,01 

nemecká 0,00 0,00 4,97 0,07 1,51 0,02 6,47 0,03 

poľská 0,00 0,00 2,19 0,03 0,00 0,00 2,19 0,01 

chorvátska       0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkom 1,56 0,02 174,05 2,44 10,73 0,16 186,33 0,84 
Zdroj: RTVS  
Tabuľka 75 
 

Spoločnosť T.W. Rádio s.r.o, je vysielateľom rozhlasovej programovej služby  
Rádio 7 TV s jazykom vysielania slovenským a českým. 
 
Spoločnosť MIRJAM s.r.o., je vysielateľom rozhlasovej programovej služby MIRJAM RÁDIO 
s maďarským jazykom vysielania. 
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4 Vzťahy Rady pre vysielanie a retransmisiu s verejnosťou 
 
RVR s verejnosťou komunikuje: 
- prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky,  
- prostredníctvom médií, ktoré o svojej činnosti pravidelne informuje formou tlačových správ 

a na tlačových besedách, 
- poskytovaním odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej „infozákon“) a na iné žiadosti 
o informácie a podnety podávané fyzickými a právnickými osobami, 

- konferencie, workshopy a verejné diskusie.  
 
 

4.1 Žiadosti o poskytnutie informácií 
 
Poskytovanie odpovedí na žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle infozákona patrilo najmä 
do agendy Útvaru riaditeľa Kancelárie RVR, ktorý zastrešuje komunikáciu RVR s verejnosťou, 
vrátane médií. V roku 2020 RVR odpovedala Kancelária RVR na 155 žiadostí o informácie, 32 krát 
písomne odpovedala médiám na ich bližšie otázky - prevažne týkajúcich sa uznesení zo zasadnutí 
RVR, reps. spresnení a doplnení informácií uvedených v tlačových správach a informáciách, a 550 
krát odpovedala na všeobecnú korešpondenciu fyzických osôb, ktorá nespadala pod sťažnosti, 
komunikáciu s médiami alebo pod žiadosti o informácie.  
 
V žiadostiach o informácie ako po minulé roky prevládali otázky týkajúce sa zaslania pracovných 
materiálov Kancelárie RVR k jednotlivým bodom zasadnutia RVR, podmienok udelenia licencie  
na vysielanie a registrácie retransmisie, záujemcovia sa informovali o podmienkach vysielania 
cez internet a poskytovania AVMS. Verejnosť požadovala rôzne informácie o regulovaných 
subjektoch – vysielateľoch a vysielateľoch cez internet, prevádzkovateľoch retransmisie 
a poskytovateľoch AVMS (kompletné zoznamy, platnosti licencií, právne skutočnosti, vlastnícke 
vzťahy a pod.). Vysielateľov tiež zaujímali zákonné možnosti, ako dočasne zmeniť programovú 
štruktúru, z dôvodov šírenia ochorenia COVID-19. RVR poskytovala komentáre k zákonnej úprave 
a pracovné materiály k správnym konaniam, ktoré vedie alebo viedla, sprístupňovala tiež 
rozhodnutia RVR. Verejnosť mala záujem aj o informácie ohľadom zasadnutí RVR – program 
zasadnutí, termín konania zasadnutí, termín prejednania konkrétnych sťažností, stanoviská 
k rozhodnutiam RVR, termín ich vykonania dotknutými vysielateľmi a pod. Fyzické osoby 
a právnické osoby RVR zasielali aj podnety súvisiace s nespokojnosťou s vysielaním niektorých 
rozhlasových a televíznych staníc, ktoré nenapĺňali charakter sťažnosti podľa zákona – verejnosť 
sa informovala najmä o existencii zákonnej úpravy povinnosti dodržiavať avizované začiatky 
programov, zaujímala sa o povolený objem reklamy vo vysielaní a intenzitu jej hlasitosti, 
legislatívnu úpravu vysielania v súlade so zákonom o štátnom jazyku,či o správne uplatňovanie 
JSO v súvislosti s ochranou maloletých.  
 
Žiadatelia o poskytnutie informácií sa na RVR obracali najčastejšie prostredníctvom elektronickej 
pošty, touto formou preto RVR najčastejšie poskytovala aj odpovede na žiadosti. 
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4.2 Sťažnosti 
 
Na postup pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa možného porušenia ZVR sa nevzťahuje 
všeobecná úprava obsiahnutá v zákone č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, ale osobitné 
ustanovenia § 14a ZVR. Na to, aby podanie bolo možné považovať za sťažnosť podľa § 14a, musí 
byť z neho zrejmé:  
- kto ju podáva - sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu (za adresu sa nepovažuje 

emailová adresa) sťažovateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo sťažovateľa, ak ide  
o právnickú osobu (sťažnosť, ktorá tieto údaje neobsahuje sa považuje za anonymnú. 
Anonymnú sťažnosť RVR nie je povinná vybavovať), 

- voči komu sťažnosť smeruje, 
- predmet sťažnosti – tzn. čím mal byť porušený ZVR. 
 
Ak sa namieta porušenie ZVR odvysielaním alebo poskytnutím programu, zložky programovej 
služby alebo zložky AVMS, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas odvysielania alebo 
poskytnutia tohto programu, zložky programovej služby alebo zložky AVMS a názov programovej 
služby alebo AVMS, v rámci ktorej mal byť tento zákon porušený. V prípade, že sťažnosť vyššie 
uvedené údaje neobsahuje, je považovaná za nepreskúmateľnú. 
 
Sťažnosť sa podáva RVR písomne, telefaxom alebo elektronickou formou. S obsahom sťažnosti  
sa RVR oboznamuje a prerokúva ho na svojom zasadnutí najneskôr do 90 dní od doručenia 
sťažnosti. Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu ZVR, 
RVR začne vo veci správne konanie. O výsledku konania RVR upovedomí sťažovateľa. 
 
Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu ZVR, RVR 
uzná sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa. 
 
Sťažnosti na obsah vysielania 
 
V roku 2020 zaevidovala Kancelária RVR 527 sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania. V rámci 
uvedeného počtu sťažností sa tak ako aj v predchádzajúcich rokoch prešetrovalo pri niektorých 
podaniach súčasne viacero podnetov, to znamená, že smerovali voči viacerým vysielateľom, 
alebo namietali rôzne porušenia zákona v rôznych programoch, prípadne viacero sťažností 
smerovalo voči jednému programu či programovej zložke.  
 
Sťažnosti zaevidované v roku 2020 sa vzťahovali k 428 programom/programovým zložkám.  
V roku 2020 smeroval najväčší počet sťažností (174) voči RTVS – Jednotka, z nich 95 smerovalo 
voči programu OTO 20.ročník. O niečo menej sťažností (99) smerovalo voči TV MARKÍZA a tiež 
voči JOJ (75), ostatné televízne stanice pozri tabuľku č.  76. Voči regionálnym a lokálnym 
televíznym vysielateľom smerovalo v roku 2020 spolu 13 sťažností. Pri porovnaní s rokom 2019 
možno skonštatovať, že kým počet sťažností smerujúcich voči verejnoprávnemu vysielateľovi 
stúpol, pri licencovaných bol zaznamenaný pokles. 
 
Čo sa týka rozhlasového vysielania, bolo RVR doručených 39 sťažností, z toho 31 sa týkalo  
RTVS - Slovenský rozhlas. 
 
Voči prevádzkovateľom AVMS bolo doručených 5 sťažností. 
 
V rámci celkového počtu sťažností zaevidovaných v roku 2020, týkajúcich sa obsahu vysielania, 
najviac podnetov 171 sa týkalo ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, (160) namietalo nevhodnosť 
vysielaných programov vo vzťahu k ochrane maloletých, 142 sa vzťahovalo k objektivite a 
vyváženosti spravodajských a politicko-publicistických programov a 56 podnetov sa vzťahovalo k 
vysielaniu reklamy, telenákupu, umiestňovaniu produktov či sponzoringu. Ďalších 51 sťažností 
malo iný charakter, resp. sa vzťahovalo k rôznym iným ustanoveniam ZVR. 
 
Z celkového počtu vybavených sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania bolo 19 sťažností 
opodstatnených, 318 neopodstatnených a 5 sťažností bolo v časti posúdených ako opodstatnené 
a v časti ako neopodstatnené, a to z toho dôvodu, že sťažovatelia namietali v podaniach viacero 
porušení ustanovení ZVR. Pri 9 sťažnostiach RVR musela celkovo, prípadne v ich časti 
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skonštatovať nepreskúmateľnosť. Dôvodom bola skutočnosť, že RVR nemala k dispozícii záznam 
dotknutého vysielania, pretože sťažnosť bola doručená v čase, keď už vysielateľovi uplynula 
zákonom stanovená 45-dňová lehota archivácie záznamov alebo skutočnosť, že vysielateľ 
nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania, voči ktorému smerovala sťažnosť. 
Jednu sťažnosť RVR posúdila v časti ako opodstatnenú a v časti ako nepreskúmateľnú, a to 
z dôvodu uplynutia spomínanej lehoty archivácie záznamov. Dve sťažnosti RVR posúdila v časti 
ako neopodstatnené a v časti ako nepreskúmateľné. 
 
K 31. 12. 2020 nebolo vybavených 189 sťažností, z dôvodu, že boli naďalej v štádiu 
prešetrovania, alebo boli doručené v závere roka a RVR sa nimi bude zaoberať v priebehu roka 
2021. 
 
Sťažnosti z licenčnej oblasti  
 
V roku 2020 RVR zaevidovala 28 sťažností z licenčnej oblasti, tieto v 11 prípadoch smerovali voči 
vysielateľom a v 17 prípadoch voči prevádzkovateľom retransmisie. Z celkového počtu 
vybavených sťažností bolo 9 opodstatnených, v jednom prípade RVR začaté správne konanie 
zastavila, pretože prišla k záveru, že k porušeniu ZVR nedošlo. V jednom prípade bolo správne 
konanie zastavené v časti. Dve sťažnosti neboli k 31. 12. 2020 vybavené, keďže sú naďalej  
v štádiu prešetrovania, resp. boli RVR doručené v závere roka a RVR sa nimi bude zaoberať  
v roku 2021. Šesť správnych konaní začatých v súvislosti s licenčnou oblasťou v priebehu roka 
2020 nebolo k 31. 12. 2020 ukončených a RVR o nich rozhodne v roku 2021. 
 
 

 2020 2019 

Celkový počet sťažností 555 623 

- z toho licenčné a právne 
záležitosti 28 

43 

- z toho na obsah vysielania 5278 5809 

Počet programov, ku ktorým sa 
vzťahovali sťažnosti 428 594 

RTVS – Jednotka 174 65 

RTVS - Dvojka 29 12 

RTVS – Rádio Slovensko 29 23 

RTVS – Rádio Regina 1 1 

RTVS – Rádio Litera 1 - 

TV MARKÍZA 99 188 

TV DOMA 10 6 

DAJTO 27 94 

JOJ 75 121 

JOJ PLUS 26 22 

WAU 20 9 

TA3 26 21 

Iné programové služby 21 24 

AVMS/IV 5 8 
Tabuľka 76 

  

                                                           
8 v rámci niektorých sťažností sa prešetrovalo aj viac podnetov (t. j. smerovali voči viacerým vysielateľom alebo 
namietali rôzne porušenia zákona v rôznych programoch) 
9 v rámci niektorých sťažností sa prešetrovalo aj viac podnetov (t. j. smerovali voči viacerým vysielateľom alebo 
namietali rôzne porušenia zákona v rôznych programoch) 
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5 Činnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu 
v medzinárodnom kontexte 
 
V kontexte narastajúceho počtu AVMS poskytovaných naprieč hranicami štátov a tiež 
rastúceho významu medzinárodného právneho rámca v EÚ rastie aj dôležitosť rozvíjania vzťahov 
RVR na medzinárodnej úrovni. Primárnym priestorom, v ktorom RVR vykonáva svoje 
medzinárodné aktivity sú predovšetkým siete národných regulačných orgánov ako ERGA - EÚ 
(viď. 5.3), EPRA - Európa (viď 5.4), CERF – stredná Európa (viď. 5.5).  
 
Pandémia, spôsobená ochorením COVID19 v roku 2020 zásadným spôsobom zmenila pravidlá 
fungovania medzinárodných organizácií. Napriek nemožnosti osobných stretnutí sa aktivity 
v tejto oblasti presunuli do online prostredia, ktoré paradoxne dokonca umožnilo  
ich zintenzívnenie. Podujatia a stretnutia v rámci týchto zoskupení poskytujú príležitosť 
vzájomného zdieľania skúseností a prehlbovania spolupráce medzi partnermi (nielen) naprieč EÚ. 
Tieto a ďalšie medzinárodné fóra poskytujú tiež priestor na nadväzovanie dôležitých kontaktov  
s relevantnými spoločnosťami, vrátane digitálnych platforiem a tiež akademickými inštitúciami. 
Výsledky tejto spolupráce sú pritom následne využívané pri činnosti RVR na národnej úrovni. 
Tieto aktivity RVR zároveň zvyšujú šancu na efektívne a rýchle riešenie cezhraničných prípadov. 
V tomto zmysle je ambíciou RVR prenášať tieto skúsenosti na národnú úroveň vo forme rôznych 
podujatí a aktivít na Slovenku a to vrátane rozvíjania bilaterálnych vzťahov s regulátormi  
v dôležitých krajinách EÚ (viď 5.6). 
 

5.1 Hlavné aktivity v roku 2020 

 
Európska komisia pripravila a v decembri roku 2020 zverejnila návrhy legislatívnych 
a nelegislatívnych aktov, konkrétne Akt o digitálnych službách (angl. Digital Services Act),  
Akt o digitálnom trhu (angl. Digital Markets Act) a Akčný plán pre európsku demokraciu. RVR 
v spolupráci s ďalšími národnými regulačnými orgánmi v rámci ERGA organizovala sériu 
medzinárodných podujatí s cieľom konzultovať pripravované návrhy. V nadväznosti na tieto 
konzultácie, a tiež  na aktivity RVR v súvislosti s monitorovaním implementácie  
Kódexu postupov EÚ proti dezinformáciám pripravila znenie jednotnej pozície ERGA k návrhu 
Akčného plánu pre európsku demokraciu, ktorá bola schválená užším vedením ERGA.  
RVR v snahe preniesť diskusie o pripravovaných návrhoch Európskej komisie zorganizovala  
aj viacero podujatí pre slovenskú odbornú a širšiu verejnosť venovaných konkrétnym dopadom 
jednotlivých aktov na legislatívu v SR  
Kľúčovou oblasťou, ktorej RVR v rámci medzinárodných aktivít venovala veľkú pozornosť  
je problematika šírenia dezinformácií.  V roku 2020 viedla prácu pracovnej skupiny regulačných 
orgánov v rámci ERGA RVR a pod jej vedením zverejnila ERGA Hodnotiacu správu 
o implementácii Kódexu postupov EÚ proti dezinformáciám. V priebehu roka 2020 pripravila táto 
pracovná skupina viacero dôležitých správ k jednotlivým pilierom Kódexu. Konkrétne  
sa jednotlivé správy venovali otázkam definícií kľúčových pojmov súvisiacich s dezinformáciami 
(angl. Notions of Disinformation and related concepts), posilňovania postavenia tzv. overovateľov 
faktov (angl. Strengthing Factchecking Across the European Union),  zlepšovania kampaní 
mediálnej gramotnosti (angl. Improving Media Literacy Campaigns on Disinformation) 
a zlepšovania postupov digitálnych platforiem pri riešení sťažností užívateľov ich služieb  
(angl.  How to Improve Procedures Adopted by Code of Practice Signatories as Regards 
Consumers Complaints and Flagging). Skupine, ktorá sa primárne venuje problematike 
dezinformácií bude podľa rozhodnutia plenárneho zasadnutia ERGA predsedať aj v roku 2021.   
RVR zároveň v súvislosti s implementáciou revidovanej Smernice o AVMS zorganizovala v priebehu 
roku 2020 online podujatia s účasťou zahraničných partnerov na tému nových povinností 
platforiem na zdieľanie videí. Séria podujatí mala za cieľ priniesť na Slovensko poznatky 
partnerských krajín, ktoré ukončili transpozíciu Smernice o AVMS. Viac o podujatiach 
organizovaných v priebehu roku 2020 v časti 5.6.  
 
 

https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/01/ERGA-SG2-Report-2020-Strengthing-factchecking-across-the-European-Union.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/01/ERGA-SG2-Report-2020-Improving-Media-Literacy-campaigns-on-disinformation.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/01/ERGA-SG2-Report-2020-How-to-improve-procedures-related-to-consumers-complaints.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/01/ERGA-SG2-Report-2020-How-to-improve-procedures-related-to-consumers-complaints.pdf
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5.2 Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách 

 
Smernica EP a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo 
správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania AVMS s ohľadom na meniace 
sa podmienky na trhu vstúpila do platnosti 18. 12. 2018.  
Revízia smernice priniesla do mediálneho prostredia viacero zmien, ktoré sa dotknú 
predovšetkým televíznych vysielateľov, poskytovateľov AVMS v oblastiach ako ochrana 
maloletých, podpora európskeho obsahu, pravidlá reklamy, mediálna gramotnosť  
a multimodálny prístup. Právny rámec sa znovu zásadne rozširuje, tento krát o platformy  
pre zdieľanie videí (vrátane video obsahu na sociálnych sieťach). Okrem toho revízia zavádza aj 
základné pravidlá nezávislosti národných regulačných orgánov a výrazne posilňuje pozíciu ERGA 
(viď. 5.3). 
Termín transpozície revidovanej smernice o AVMS uplynul v septembri roku 2020. Európska 
skupina regulátorov pre audiovizuálne služby (ERGA) v tejto súvislosti v priebehu roka 
koordinovala v súvislosti s efektívnou implementáciou viacero aktivít, ktorých hlavným motívom 
bola efektívna spolupráca medzi regulačnými orgánmi členských štátov EÚ. RVR sa ako člen 
užšieho vedenia ERGA do všetkých aktivít aktívne zapájala.  
Národné regulačné orgány, poverené presadzovaním stanovených pravidiel uvedených v smernici 
o AVMS opakovane narážajú na prekážky v ich každodennom úsilí o ochranu európskych hodnôt. 
Implementácia smernice o AVMS v členských štátoch EÚ v roku 2020 položila základ pre budúcu 
prácu skupiny ERGA v tejto oblasti a vyžaduje, aby členovia skupiny ERGA zintenzívnili 
presadzovanie pravidiel, najmä v otázke riešenia cezhraničných prípadov. Vzhľadom na zásadu 
krajiny pôvodu na ktorých je založená smernica o AVMS, a vzhľadom na globálny charakter online 
hráčov, na zabezpečenie jednotného digitálneho trhu pre audiovizuálny sektor je potrebná 
zvýšená spolupráca v časoch neustále rastúcej globalizácie.  
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5.3 Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediáne 
služby (ERGA) 

 
ERGA predstavuje najdôležitejšie medzinárodné fórum pre regulátorov audiovizuálnych médií 
v kontexte EÚ. Ako poradný orgán Európskej komisie predstavuje ERGA tiež platformu pre RVR  
na ovplyvňovanie tvorby novej legislatívy či úpravy a tiež implementáciu existujúcich 
legislatívnych aktov EÚ.  
V roku 2020 boli medzi hlavné priority ERGA zaradené tri tematické oblasti:  

 Posilňovanie jednotného digitálneho trhu vynucovaním hodnôt a pravidiel EÚ v online 
prostredí, 

 Dezinformácie,  

 Zabezpečenie prednosti a nediskriminačného prístupu k obsahu pre všetky platformy. 

Pre napĺňanie týchto priorít boli vytvorené tri pracovné skupiny, každá zameraná na jednu  
zo spomínaných priorít. Skupinu pre dezinformácie viedol v roku 2020 Ľuboš Kukliš, riaditeľ 
kancelárie RVR.  
Rôzni aktéri sa aj v roku 2020 pokúšali ovplyvňovať voľby alebo verejný diskurz zámerným 
šírením nepravdivých alebo manipulatívnych informácií. Tento jav ovplyvňuje aj národné voľby  
a následne môže mať vplyv na európske spoločenské diskusie. Okrem toho dezinformácie 
v kontexte volieb sú v súčasnosti najvýznamnejšou témou, ktorá sa však neobmedzuje iba na túto 
oblasť. Klimatická kríza, migrácia, a samozrejme pandémia spôsobená ochorením covid-19  
sú predmetom dezinformačných kampaní. Skúsenosti s monitorovaním implementácie 
a efektívnosti Kódexu postupov proti dezinformáciám jasne ukázali, že problém koordinovaných 
dezinformačných kampaní, či už zo strany súkromných osôb alebo štátnych aktérov, európskych 
alebo mimoeurópskych aktérov, ohrozuje spoločné hodnoty Európskej únie. Keďže Ľuboš Kukliš 
bol na plenárnom zasadnutí ERGA v decembri zvolený za predsedu pracovnej skupiny pre 
dezinformácie na rok 2021, RVR sa problematike dezinformácii bude naďalej intenzívne venovať 
na európskej úrovni. Zároveň pokračuje v prenášaní svojich skúsenosti z tejto úrovne  
na Slovensko a je aktívne zapojená do aktivít viacerých rezortov, ktoré pripravujú koordinovaný 
mechanizmus pre boj proti informačným operáciám či akčný plán boja proti hybridným hrozbám. 
V decembri 2020 Európska komisia zverejnila návrhy Aktu o digitálnych službách, Aktu 
o digitálnom trhu a Akčný plán pre európsku demokraciu. Na národnej úrovni sa budú v roku 2021 
tvoriť predbežné stanoviská k jednotlivým návrhom komisie a RVR sa bude aktívne zapájať do ich 
tvorby.    
Okrem toho RVR ďalej spolupracuje v rámci ERGA na efektívnej implementácii novej smernice  
o AVMS. Je obzvlášť dôležité vypracovať odporúčania pre opatrenia na zabezpečenie dôležitosti 
obsahu všeobecného záujmu, dôležitosti európskeho obsahu v ponuke AVMS, a v tejto súvislosti 
sa zamerať aj na širšiu otázku nediskriminačného prístupu k platformám so všetkým 
audiovizuálnym mediálnym obsahom. V digitálnej dobe prevádzkovatelia platforiem získavajú 
čoraz viac moci v oblasti viditeľnosti obsahu a môžu v skutočnosti zodpovedať za formovanie 
verejnej mienky, najmä prostredníctvom rebríčkov a personalizácie. Aj preto je RVR naďalej 
aktívnym členom pracovných skupín v rámci ERGA, ktoré sa týmto témam podrobne venujú.  
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5.4 Európska platforma regulačných orgánov (EPRA)  
 
RVR sa zúčastňuje činností Európskej platformy regulačných orgánov – EPRA od roku 
1996, ako jej riadny člen, v roku 2000 ako organizátor v poradí 12. zasadnutia a v roku 
2018 ako organizátor v poradí 48. zasadnutia EPRA v Bratislave. EPRA je dobrovoľným 
a profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového  
a televízneho vysielania, resp. AVMS, ktoré v čase svojho vzniku deklarovalo svoj cieľ 
ako hľadanie konsenzu v interpretácii ustanovení Smernice Televízia bez hraníc pri 
implementácii do národných legislatív a vznikla ako iniciatíva národných regulačných 
orgánov. 
 
V roku 2020 bolo kvôli prebiehajúcej pandémii spôsobenej ochorením COVID-19 zrušené 
výročné stretnutie členov EPRA, ktoré bolo pôvodne plánované na 21.-23. 10. 2020 
v Rotterdame. Namiesto toho boli zorganizované tri online podujatia v priebehu 
októbra a novembra.  
 
Na základe konzultácií s členmi, schválila EPRA pracovný program na rok 2021, ktorý 
špecifikuje hlavné priority: nenávistný prejav z pohľadu práva a regulácie; spolupráca 
v oblasti regulácie online platforiem; umelá inteligencia a jej možné dopady  
na reguláciu v budúcnosti.  
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5.5 Stredoeurópske regulačné fórum (CERF)  
 
Činnosť Stredoeurópskeho regulačného fóra (CERF), funguje na základe spoločného dokumentu – 
Memorandum o porozumení, spolupráci a výmene informácií pokračovala v roku 2020.  
V súčasnosti sú členmi CERF Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko 
a Slovinsko.  
 
CERF slúži primárne ako nástroj pre pravidelnú výmenu názorov a skúseností medzi jej členmi  
na rôzne témy, ktoré sú každý rok stanovované podľa ich aktuálnosti. V roku 2020 bolo stretnutie 
Fóra pôvodne plánované v Krakove, v Poľsku. Kvôli prebiehajúcej pandémii sa ale stretnutie 
členov CERF uskutočnilo online. Medzi hlavnými témami zasadnutia boli  implementácia Smernica 
o AVMS, ekonomické dopady krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu na audiovizuálny sektor 
v jednotlivých krajinách a tiež ochrana maloletých v kontexte reklamy.       
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5.6 Podujatia a aktivity na Slovensku 

 
Podujatia organizované RVR na Slovensku boli v roku 2020 tematicky venované primárne 
problematike dezinformácií v súvislosti s pozíciou RVR v rámci ERGA, kde RVR predsedá 
pracovnej skupine venujúcej sa tejto téme, téme transpozície revidovanej Smernice o AVMS 
a tiež novým legislatívnym návrhom Európskej komisie, konkrétne Aktu o digitálnych službách 
a Európskemu akčnému plánu pre demokraciu.   
RVR organizovala vo februári sériu workshopov so zástupcami najväčších platforiem, zahrňujúc  
aj jednu z najväčších sociálnych sietí – Facebook, a so zástupcami ostatných relevantných 
slovenských inštitúcií, s cieľom zlepšiť pripravenosť na voľby. Na workshope sa diskutovalo  
o rôznych opatreniach, ktoré na Slovensku Facebook implementuje v tomto dôležitom období  
a to okrem iného aj v oblasti zabráneniu šírenia dezinformácií. Po workshope nasledovalo 
bilaterálne rokovanie medzi spoločnosťou Facebook a zástupcami RVR, ktorí diskutovali o ďalšej 
spolupráci nielen na národnej úrovni, ale vzhľadom na kľúčovú pozíciu RVR medzi európskou 
sieťou regulátorov - ERGA aj na medzinárodnej úrovni. 

Workshop bol pokračovaním dialógu so zástupcami spoločnosti Facebook o spôsobe jej 
fungovania a o možnostiach prehĺbenia spolupráce v oblastiach, ktoré sú dôležité nepretržite, 
nielen v období volieb do NR SR. V centre diskusie preto boli pravidlá a nástroje, ktoré Facebook 
aplikuje pri boji proti dezinformáciám a tiež aktuálny stav implementovaných alebo plánovaných 
opatrení v období volieb alebo počas volieb. O týchto nástrojoch preto spoločne v Bratislave 
diskutovali zástupcovia platformy Facebook z celej Európy, ktorí sú zodpovední za rôzne oblasti 
týkajúce sa volieb. Pani Gabriella Cseh je riaditeľkou verejnej politiky pre strednú a východnú 
Európu a pani Jessica Zucker, produktová manažérka s odbornými znalosťami v oblasti 
dezinformácií, kybernetickej bezpečnosti a integrity volieb, ktorá sa podieľa na procese 
aktualizácie vnútorných politík týkajúcich sa obsahu na Facebooku, a viac ako dvadsiati 
zástupcovia slovenských inštitúcií, a to Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí  
a európskych záležitostí SR, Ministerstva kultúry SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície  
a informatizáciu. RVR bola zastúpená  členkou RVR, PhDr. Anikó Dušíkovou, CSc., riaditeľom 
Kancelárie RVR, JUDr. Ľubošom Kuklišom, PhD. a zamestnancami Kancelárie RVR, ktorí podujatie 
organizovali. 

Ďalšie online podujatia organizované na Slovensku sa v súvislosti so zhoršujúcou  
sa epidemiologickou situáciou presunuli do online priestoru.  
RVR v spolupráci s MEMO 98 14. apríla 2020 zorganizovali online konferenciu, počas ktorej 
účastníci diskutovali o tom, ako čeliť šíreniu dezinformácií súvisiacich s ochorením COVID-19   
na platformách Facebook, Google a Twitter a ako sa so šírenými dezinformáciami vysporiadať. 
Na online konferenciu sa vopred registrovalo viac ako sto účastníkov, čo znamená, že záujem  
o túto problematiku je aj na Slovensku vysoký. Počas webináru diskutovalo približne deväťdesiat 
účastníkov z rôznych krajín, ktorí zastupovali mediálnych regulátorov, expertov  
na dezinformácie, novinárov z akademickej obce, zainteresované organizácie, občiansku 
spoločnosť a iných účastníkov.  
Dňa 18. júna 2020 zorganizovala RVR webinár s názvom „Čo môžeme čakať od novej Regulácie 
Digitálnych Služieb v EÚ?“ Európska komisia spustila začiatkom júna verejné konzultácie  
o budúcej regulácii digitálnych platforiem známej ako Digital Services Act (DSA). Nový balík 
pravidiel pre digitálne služby by mal modernizovať súčasný právny rámec v tejto oblasti 
a stanoviť jasné pravidlá pre zodpovednosť digitálnych služieb za riešenie rizík, ktorým čelia  
ich používatelia, vrátane moderného dohľadu. Nové pravidlá by mali zároveň prispieť k tomu, 
aby európsky jednotný trh ostal konkurencieschopný a otvorený inováciám.   
DSA je najkomplexnejšia iniciatíva v tejto oblasti za posledných 20 rokov a už dnes je jasné,  
že významne zasiahne mnohé oblasti priemyslu v rámci jednotného európskeho trhu a predurčí 
veľa zmien aj na národnej úrovni.   
Rečníkmi na webinári boli Eliška Pirková, analytička z AccessNow, Marcel Kolaja, podpredseda 
Európskeho parlamentu, Daniel Braun, zástupca vedúcej kabinetu eurokomisárky Věry 
Jourovej, Milan Zubíček, manažér pre vzťahy s vládnymi orgánmi, Google a Martin Husovec, 
profesor z London School of Economics.  
RVR sa na základe diskusií s ostatnými členmi ERGA rozhodla zorganizovať sériu online  
podujatí – webinárov – s cieľom preniesť skúsenosti zahraničných partnerov s implementovaním 

http://rvr.sk/zprava-volebna-intergrita-workshop-so-spolocnostou-facebook-priprava-na-parlamentne-volby-2020
https://www.accessnow.org/profile/eliska-pirkova/
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197546/MARCEL_KOLAJA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197546/MARCEL_KOLAJA/home
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/jourova/team_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/jourova/team_en
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jednotlivých ustanovení revidovanej smernice o AVMS do národnej legislatívy, a špecificky 
v oblasti nových právomoci regulátorov dohliadať na platformy na zdieľanie videí.  
Prvý zo série webinárov na tému implementácie revidovanej smernice o AVMS, špecificky 
venovaný problematike nových právomoci regulátorov a povinností platforiem na zdieľanie videí 
organizovala RVR 23. júna 2020. Diskusia nadväzovala na výmenu odborných názorov na danú 
tému v blogoch Ľuboša Kukliša a Joana Baratu zo Stanfordu na webovej stránke  
London School of Economics. Spolu s nimi počas webinára diskutovali aj Krisztina Rozgonyi 
z Viedenskej Univerzity, Ben Wagner z Viedenskej ekonomickej a obchodne univerzity,  
Mark Bunting z OFCOM vo Veľkej Británii a Sabine Frank z YouTube.  
Séria podujatí k implementácii smernice o AVMS pokračovala webinárom 28. júla 2020. Diskusia  
s európskymi regulátormi a expertmi z Holandska, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Francúzka 
a Írska. Hlavnou témou diskusie boli koregulácia, nové právomoci regulátorov vyplývajúce 
z revidovanej smernice či  mimosúdne riešenie sporov s platformami.  
Do tretieho podujatia na spomínanú tému zapojila 29. októbra 2020 RVR aj predstaviteľov 
spoločnosti Youtube, ktorá je najvýznamnejšia platforma na zdieľanie videí. Predstavitelia 
Youtube na stretnutí predstavili svoj pohľad na hlavné problémy s efektívnou implementáciou 
smernice – konkrétne sa diskutovalo o overovaní veku užívateľov v súvislosti s ustanoveniami 
o ochrane  maloletých, o umiestňovaní produktov do obsahu hosťovanom na platforme a o otázke 
definícií.    

RVR zorganizovala dňa 14. decembra 2020 v spolupráci s organizáciou GLOBSEC online podujatie 
na tému Akčný plán pre európsku demokraciu: Ciele a dopady pre Česko a Slovensko. 

Akčný plán pre európsku demokraciu zverejnila Európska komisia 3. decembra 2020. Ide 
o prierezovú iniciatívu, ktorá ma tri hlavné piliere: 

 podpora slobodných a spravodlivých volieb 
 posilnenie slobody médií 
 boj proti dezinformáciám 

Ako uvádza Európska komisia: vzhľadom na prebiehajúcu digitálnu revolúciu je dôležité, aby mali 
občania v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadrovať názory, možnosť voľby a boli 
schopní odlíšiť skutočnosť od fikcie a aby slobodné médiá a občianska spoločnosť mali možnosť 
zapájať sa do otvorenej diskusie bez škodlivého zasahovania. Výzvy, ktorým EÚ čelí,  
sa na jej hraniciach nezastavujú, a tak akékoľvek opatrenie prijaté doma bude mať vplyv  
aj v zahraničí.  

Akčný plán predstavila na podujatí priamo podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová, 
ktorej kabinet mal jeho prípravu na starosti. V prvej panelovej diskusii zároveň vystúpili štátny 
tajomníci rezortu diplomacie a kultúry, Martin Klus a Radoslav Kutaš. 

V druhom diskusnom paneli sa detailnejšej analýze Akčného plánu, známeho aj pod skratkou 
EDAP, venoval podpredseda Európskeho parlamentu Marcel Kolaja, zástupca vedúcej kabinetu 
komisárky Jourovej Daniel Braun, analytička z GLOBSEC Policy Institute Katarína Klingová a Milan 
Zubíček zo spoločnosti Google. Obe diskusie moderoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. 
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5.7 Európsky Dohovor o cezhraničnej televízii 
 
Slovenská republika je zmluvnou stranou Európskeho Dohovoru o cezhraničnej televízii  
od roku 1997. Dohľad nad uplatňovaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii v SR 
vykonávala a vykonáva RVR od októbra 2000 na základe ustanovenia § 5 ods. 2 písm. a) ZVR. 
Zástupcovia národných orgánov dohľadu sú zoskupení v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu, 
ktorý vznikol v roku 1993. Stály výbor monitoruje uplatňovanie Dohovoru zmluvnými stranami, 
zaoberá sa problémami spojenými s aplikáciou Dohovoru a formuluje stanoviská k interpretácii 
jednotlivých ustanovení Dohovoru. Monitoruje tiež hospodársky, technický a politický vývoj, ku 
ktorému dochádza od roku 1989. Vzhľadom na pozastavenie prác na revízií tohto dohovoru, ako 
aj zásadnejšieho významu vyššie uvedenej AVMSD pre krajiny EÚ, v tejto súvislosti neboli 
vykonávané zásadnejšie medzinárodné činnosti.   

 

  



 

 

206 

 

5.8  Prehľad podujatí v zahraničí, na ktorých sa zúčastnili členovia 
RVR a pracovníci Kancelárie RVR 

 
 

Účel Prínos Dátum Miesto Účastníci 
 

Seminár o výzvach 
online regulácii  

Vystúpenie v rámci 
seminára za účelom 
budovania kapacít 
v danej oblasti. 

20.1.2020 Londýn 
(Veľká 
Británia) 

Ľuboš Kukliš 

Konferencia Mediálne 
Fórum Westminster  

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z 
pozície v rámci 
ERGA (reprezentácia 
na 
konferencii, hlavný 
príhovor v úvodnej časi 
konferencie)  

21.1.2020 Londýn 
(Veľká 
Británia) 

Ľuboš Kukliš 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva  

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z pozície 
v rámci ERGA 

23. 1. 2021 Brusel  
(Belgicko) 

Ľuboš Kukliš 

Okrúhly stôl medzi 
regulátormi a 
spoločnosťou Netflix 
– diskusia o zmenách 
v oblasti ochrany 
maloletých 
(spoluorganizovanie 
podujatia), 
dvojdňové zasadnutie 
podskupiny č. 2 ERGA 
k mediálnej pluralite 
(predsedanie 
skupine) 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z 
pozície v rámci 
ERGA (reprezentácia 
na 
konferencii, aktívne 
vystupovanie v rámci 
okrúhleho stola)  

18. - 20. 2. 
2020 

Brusel 
(Belgicko) 

Ľuboš Kukliš, 
Michal Hradický 

Zasadnutie 
podskupiny č. 1 ERGA 
k presadzovaniu 
európskych pravidiel 
a hodnôt v online 
prostredí 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z 
pozície v rámci ERGA. 

2. 3. 2020 Brusel 
(Belgicko) 

Ľuboš Kukliš 
 
 

Zasadnutie 
podskupiny č. 3 ERGA 
k nájditeľnosti a 
nediskriminačnému 
prístupu k 
audiovizuálnemu 
mediálnemu obsahu 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z pozície 
v rámci ERGA. 

3. 3. 2020 Brusel 
(Belgicko) 

Michal 
Hradický,Luboš 
Kukliš 

Kontaktný výbor k 
smernici o 
audiovizuálnych 
mediálnych službách 

Prezentácia národného 
stanoviska v rámci 
kontaktného výboru 
pre smernici o AVMS.  

5. 3. 2020 Brusel 
(Belgicko) 

Michal 
Hradický, Luboš 
Kukliš 

Zasadnutie Reflexnej 
skupiny (Sounding 
Board) pre Kódex 
postupov proti 
šíreniu dezinformácií 

Prezentácia ERGA 
hodnotenia  Kódexu.  

5. 3. 2020 Brusel 
(Belgicko) 

Ľuboš Kukliš 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 1 k 

Konzultácia 
o chystanej správe 

11. 3. 2020 online Michal 
Hradický, Ľuboš 
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presadzovaniu 
európskych pravidiel 
a hodnôt v online 
prostredí 

podskupiny č.1. 
Aktívne vystúpenie 
v rámci diskusie. 

Kukliš 

Stretnutie ERGA 
predsedníctva na 
tému COVID19 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície vo vedení 
ERGA 

25. 3. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 2 k 
mediálnej pluralite 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície vo vedení 
ERGA. Predsedanie 
skupine 

2. 4. 2020 Online  Michal 
Hradický, Ľuboš 
Kukliš 

Stretnutie ERGA 
predsedníctva na 
tému COVID19 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície vo vedení 
ERGA 

6. 4. 2020 online Ľuboš Kukliš 

Zasadnutie 
podskupiny č. 3 ERGA 
k nájditeľnosti a 
nediskriminačnému 
prístupu k 
audiovizuálnemu 
mediálnemu obsahu 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z pozície 
v rámci ERGA. 

8. 4. 2020 Online  Michal 
Hradický, Ivan 
Tarabčák 

Ako sa vysporiadať s 
dezinformáciami 
súvisiacimi s 
ochorením COVID-19 
na online 
platformách 
 

Organizácia podujatia 
s obsahovým presahom 
na prácu RVR v ERGA 
v oblasti boja proti 
dezinformáciám 
o covid-19.  

14. 4. 2020 Online  Michal 
Hradický, Ľuboš 
Kukliš 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 2 k 
mediálnej pluralite a 
dezinformáciám 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície vo vedení 
ERGA. Predsedanie 
skupine. Rokovanie 
o publikácii 
hodnotiacej správy o 
EÚ Kódexe postupov 
proti šíreniu 
dezinformácií.  

15. 4. 2020 Online  Michal 
Hradický, Ľuboš 
Kukliš 

Stretnutie ERGA 
predsedníctva na 
tému ekonomických 
dopadov COVID19 na 
médiá 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA 

15. 4. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Zasadnutie 
podskupiny č. 3 ERGA 
k nájditeľnosti a 
nediskriminačnému 
prístupu k 
audiovizuálnemu 
mediálnemu obsahu 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich z pozície 
v rámci ERGA. 

27. 4. 2020 Online Michal 
Hradický, Ľuboš 
Kukliš 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

28-29.4.2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 2 k 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  

30. 4. 2020 Online  Michal 
Hradický, Ľuboš 
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mediálnej pluralite a 
dezinformáciám 

z pozície vo vedení 
ERGA. Predsedanie 
skupine. Rokovanie 
o publikácii 
hodnotiacej správy o 
EÚ Kódexe postupov 
proti šíreniu 
dezinformácií. 

Kukliš 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

4. 5. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Konferencia 
o cezhraničnom 
šírení online obsahu, 
organizovaná DLM – 
nemeckým 
regulačným orgánom 
predsedajúcim v 
ERGA 

Účasť na odbornej 
konferencii za účelom 
budovania kapacít 
v danej oblasti a 
poskytovania servisu 
vedúcemu delegácie 
RVR. Zastupovanie RVR 
na odbornej úrovni v 
rámci pracovných 
skupín ERGA na 
odborné témy, 
prispievajúc a 
benefitujúc z výmeny 
dobrých skúseností z 
činnosti národných 
regulačných orgánov s 
presahom na národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

6. 5. 2020 online Ľuboš Kukliš 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 1 k 
presadzovaniu 
európskych pravidiel 
a hodnôt v online 
prostredí 

Zastupovanie RVR na 
odbornej 
úrovni v rámci 
pracovných skupín 
ERGA na odborné 
témy, 
prispievajúc a 
benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

7. 5. 2020 Online Michal 
Hradický, Ľuboš 
Kukliš 

Zasadnutie 
podskupiny č. 3 ERGA 
k nájditeľnosti a 
nediskriminačnému 
prístupu k 
audiovizuálnemu 
mediálnemu obsahu 

Zastupovanie RVR na 
odbornej 
úrovni v rámci 
pracovných skupín 
ERGA na odborné 
témy, 
prispievajúc a 
benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 

8. 5. 2020 online Michal Hradický 
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národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

Zasadnutie 
kontaktnej 
siete ERGA na 
prípravu plenárneho 
zasadnutia 

Zastupovanie RVR 
v rokovaní o obsahovej 
príprave plenárneho 
zasadnutia ERGA.  

13. 5. 2020 Online  Michal Hradický  

Workshop EU 
DisinfoLab Aktuálne 
trendy v šírení 
dezinformácií a 
konšpirácií spojených 
s COVID19 

Vystúpenie v rámci 
odbornej panelovej 
diskusie. Prezentácia 
práce a získaných 
skúsenosti ERGA 
v oblasti monitoringu 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácií.   

14. 5. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Konferencia 
AlgorithmWatch: 
„Jediná cesta 
k efektívnemu 
dohľadu nad 
platformami ako 
Facebook, Google 
a ďalšie je prístup 
k ich dátam „  

Vystúpenie v rámci 
odbornej panelovej 
diskusie. Prezentácia 
práce a získaných 
skúsenosti ERGA 
v oblasti monitoringu 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácií.   

26. 5. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Konferencia 
DisinfoLab: 
Prezentácia správy 
ERGA o hodnotení 
implementácie 
Kódexu postupov 
proti šíreniu 
dezinformácií.   

Vystúpenie v rámci 
odbornej panelovej 
diskusie. Prezentácia 
práce a získaných 
skúsenosti ERGA 
v oblasti monitoringu 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácií.   

27. 5. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Konferencia 
Európskej Aliancie 
pre reklamné 
štandardy – EASA 
 

Vystúpenie v rámci 
odbornej panelovej 
diskusie. Prezentácia 
práce a získaných 
skúsenosti ERGA 
v oblasti 
implementácie 
revidovanej Smernice 
o audiovizuálnych 
mediálnych službách 
a nové právomoci 
regulačných orgánov  
voči platformám na 
zdieľanie videí.    

28. 5. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Konferencia EPRA:  
Kľúčové trendy na 
mediálnom trhu 
v čase COVID19 
pandémie 

Vystúpenie v rámci 
odbornej panelovej 
diskusie.  

29. 5. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

1. 6. 2020 Online  Ľuboš Kukliš 

Pracovné stretnutie Zastupovanie RVR 2. 6. 2020 Online  Ľuboš Kukliš, 
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s predstaviteľmi 
Európskej komisie na 
tému EÚ Mechanizmu 
hodnotenia právneho 
štátu.  

v odbornej diskusii. 
Prezentovanie 
stanoviska k návrhom 
Európskej komisie 
ohľadom Mechanizmu 
hodnotenia právneho 
štátu.   

Stanislav 
Matějka, Martin 
Dorociak  

Zasadnutie 
podskupiny č. 3 ERGA 
k nájditeľnosti a 
nediskriminačnému 
prístupu k 
audiovizuálnemu 
mediálnemu obsahu 

Zastupovanie RVR na 
odbornej 
úrovni v rámci 
pracovných skupín 
ERGA na odborné 
témy, 
prispievajúc a 
benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

3. 6. 2020 Online  Stanislav 
Matějka 

13. Plenárne 
zasadnutie ERGA  

Aktívne vystupovanie, 
prezentácia 
a prehlbovanie 
cezhraničných 
kontaktov v rámci 
celoeurópskeho 
stretnutia mediálnych 
regulačných 
orgánov.  
 

4. 6. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka, Martin 
Dorociak 

Workshop:  
Boj proti 
dezinformáciám – 
rola Facebook-u, 
regulačných úradov 
a akademickej obce 

Aktívne vystupovanie 
v rámci odbornej 
diskusie. 
Prezentovanie 
skúseností 
z monitorovania 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácií. 

10. 6. 2020 Online  

EPRA Webinár:  
Hazardné hry a 
stávkovanie 

Aktívna účasť 
v odbornej diskusii. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

11. 6. 2020 Online Stanislav 
Matějka,  
Martin Dorociak  

ERGA Webinár:  
Hodnotiaca správa 
ERGA  - Kódex 
postupov proti 
šíreniu dezinformácií  

Organizácia 
a moderovanie 
odbornej diskusie 
o ERGA hodnotení 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácií.  

22. 6. 2020 Online Stanislav 
Matějka, Ľuboš 
Kukliš 
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Konferencia: 
Platformy na 
zdieľanie videí 
a budúcnosť 
obsahovej regulácie 

Organizácia 
a moderovanie 
odbornej diskusie. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

23. 6. 2020 Online Stanislav 
Matějka, Ľuboš 
Kukliš 

EPRA virtuálny 
okrúhly stôl na tému 
Mediálna gramotnosť 
v rámci Smernice 
o audiovizuálnych 
mediálnych služieb 

Aktívna účasť 
v odbornej diskusii. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

24. 6. 2020 Online Stanislav 
Matějka, Ľuboš 
Kukliš 

Stretnutie ERGA 
Akčnej skupiny na 
tému ekonomických 
dopadov covid-19 
krízy na 
poskytovateľov 
mediálnych služieb 

Aktívna účasť 
v diskusii. Zdieľanie 
dobrých postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov. 

25. 6. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

6. 7. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č.1 
k Memorandu 
o porozumení medzi 
regulačnými orgánmi 
v ERGA 

Zastupovanie RVR 
v odbornej diskusii 
o príprave Memoranda 
o porozumení medzi 
regulačnými orgánmi 
v ERGA.  

8. 7. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

ERGA webinár  
Hodnotiaca správa 
ERGA 
o implementácii 
Kódexu postupov 
proti šíreniu 
dezinformácií: 
Výskum a prístup k 
dátam 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície predsedu 
ERGA podskupiny č.2 
pre mediálnu pluralitu.  

10. 7. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

ERGA webinár  
Hodnotiaca správa 
ERGA 
o implementácii 
Kódexu postupov 
proti šíreniu 
dezinformácií: 
Vzťahy platforiem 
s fact-checkermi 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície predsedu 
ERGA podskupiny č.2 
pre mediálnu pluralitu.  

22. 7. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Neformálne 
stretnutie 
o platformách na 

Obsahová 
a organizačná príprava 
podujatia. Zdieľanie 

28. 7. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka, Martin 
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zdieľanie videí 
v kontexte 
revidovanej Smernice 
o AVMS 

dobrých postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov. 

Dorociak  

Stretnutie vedenia 
ERGA so 
spoločnosťou Google 
na tému 
implementácie 
Smernice o AVMS 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov v oblasti 
transpozície Smernice 
o AVMS. 

19. 8. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Stretnutie vedenia 
ERGA so zástupcami 
spoločností Google a 
Youtube na tému 
implementácie 
Smernice o AVMS 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov v oblasti 
transpozície Smernice 
o AVMS. 

27. 8. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

2. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

7. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

EPRA Okrúhly stôl: 
Mapovanie národných 
aktivít v oblasti 
budovania mediálnej 
gramotnosti 

Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov v oblasti 
transpozície Smernice 
o AVMS. 

11. 9. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 2 k 
mediálnej pluralite a 
dezinformáciám 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
predsedníctve 
podskupiny. 

16. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Stretnutie ERGA 
s predstaviteľmi 
Európskeho 
observatória pre 
digitálne médiá 
(EDMO) 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 
Zdieľanie skúseností 
s monitorovaním 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácii 
v kontexte prístupu 
k dátam platforiem 
a vzťahov s fact-

21. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 
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checkermi. 

Konferencia: 
Stabilizácia 
slobodného 
mediálneho trhu – od 
teórie k praxi.  

Aktívna účasť na 
konferencii 
organizovanej v rámci 
predsedníctva 
Nemecka v Rade EÚ. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov v oblasti 
transpozície Smernice 
o AVMS. 

22. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Seminár o regulácii 
tzv. vlogerov a 
audiovizuálnych 
služieb na 
platformách na 
zdieľanie videa 

Aktívna účasť 
v odbornej diskusii. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

25. 9. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie 
kontaktného 
výboru k AVMSD 

Aktívne expertné 
zatupovanie SR 
v rámci kontaktného 
výboru k AVMSD. 

29. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Konferencia EU 
DisinfoLab 
 

Vystúpenie v rámci 
panelovej diskusie: 
Regulácia 
dezinformácií 
zaručujúca slobodu 
slova 

30. 9. 2020 Online Ľuboš Kukliš 

Zasadnutie 
Stredoeurópskeho 
regulačného fóra 
CERF 

Zastupovanie RVR 
v odbornej diskusiu. 
Zdieľanie dobrých 
postupov medzi 
regulačnými orgánmi.  

1. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka, Martin 
Dorociak  

Stretnutie EPRA: 
Hodnotenia plnenia 
povinností platforiem 
na zdieľanie videa 
v oblasti podpory 
rozvoja mediálnej 
gramotnosti   

Aktívna účasť 
v odbornej diskusii. 
Zdieľanie dobrých 
postupov  z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

2. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

5. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Seminár ERGA – 
Facebook 

Aktívne zapojenie do 
diskusie 
s predstaviteľmi 
spoločnosti Facebook 
o problematike 
prístupu k dátam, 
o vymedzení úloh a rolí 

6. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 
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regulačných orgánov 
o vyhodnocovaní rizík 

Zasadnutie 
podskupiny č. 3 ERGA 
k nájditeľnosti a 
nediskriminačnému 
prístupu k 
audiovizuálnemu 
mediálnemu obsahu 

Zastupovanie RVR na 
odbornej 
úrovni v rámci 
pracovných skupín 
ERGA na odborné 
témy, 
prispievajúc a 
benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

7. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Stretnutie ERGA 
podskupiny č. 2 k 
mediálnej pluralite a 
dezinformáciám 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície vo vedení 
ERGA. Predsedanie 
skupine.  

8. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Koordinačné 
stretnutie 
projektových tímov 
zapojených do 
projektu 
EDUMEDIATEST 

Zastupovanie RVR na 
prvom koordinačnom 
stretnutí 
EDUMEDIATEST, 
medzinárodného 
projektu 
zameraného na rozvoj 
mediálnej gramotnosti.  

19. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Seminár ERGA 
podskupiny č.2 k 
mediálnej pluralite 
a dezinformáciám 
o posilňovaní vzťahov 
digitálnych 
platforiem 
s overovateľmi faktov 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície vo vedení 
ERGA. Predsedanie 
skupine.  

19. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš 

Stretnutie národných 
kontaktných bodov 
v rámci EÚ Systému 
včasného varovania o 
dezinformáciách 

Zastupovanie RVR 
v odbornej diskusii 
o trendoch v šírení 
dezinformačných 
kampaní primárne 
v kontexte Covid19. 

20. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

EPRA Konferencia 
Regulátori a občania 

Zastupovanie RVR 
v odborných diskusiách  
prispievajúc a 
benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

21. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka, Martin 
Dorociak  

Stretnutie ERGA 
podskupiny č.1 

Zastupovanie RVR 
v odbornej diskusii 

22. 10. 2020 online Stanislav 
Matějka, Martin 
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k Memorandu 
o porozumení medzi 
regulačnými orgánmi 
v ERGA 

o príprave Memoranda 
o porozumení medzi 
regulačnými orgánmi 
v ERGA.  

Dorociak 

Stretnutie Akčnej 
skupiny ERGA 
k ekonomickým 
dopadom COVID19 

Zastupovanie RVR, 
v odbornej diskusii 
o príprave správy ERGA 
mapujúcej ekonomické 
dopady pandémie na 
médiá  

23. 10. 2020 online Stanislav 
Matějka 

Konferencia: 
Implementácia 
Smernice o AVMS: 
aktuálny stav 

Aktívne zapojenie do 
panelovej diskusie, 
zdieľanie skúsenosti 
regulačných orgánov 
v rámci ERGA.  

27. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

28. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Workshop Európskeho 
observatória pre 
digitálne médiá: prvý 
rok implementácie 
Kódexu postupov 
proti šíreniu 
dezinformácií: 
Poučenia z 
hodnotenia a návrhov 
do budúcnosti 

Aktívne zapojenie do 
panelovej diskusie, 
zdieľanie skúsenosti 
regulačných orgánov 
v rámci ERGA 
s monitorovaním 
implementácie Kódexu 
postupov proti šíreniu 
dezinformácií. 

28. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Seminár 
o implementácií 
ustanovení Smernice 
AVMS týkajúce sa 
špecificky nových 
povinností platforiem 
na zdieľanie videa 

Aktívne zapojenie do 
panelovej diskusie, 
benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti národných 
regulačných 
orgánov s presahom na 
národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

29. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Konferencia: 
Pluralizmus a 
zodpovednosť - 
Médiá v digitálnej 
spoločnosti 

Zastupovanie RVR 
v odborných diskusiách 
v rámci konferencie 
o nových výzvach pre 
regulačné orgány.  

29. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Konferencia Beyond 
the Buzzwords: 
Zmysluplná 
transparentnosť ako 
základ Aktu o 
digitálnych službách 
 

Zastupovanie RVR 
v diskusií s komisárkou 
Margarethe Vestager 
o legislatívnom návrhu 
Európskej komisie.  

30. 10. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

EPRA Plenárne 
stretnutie: Veľké 
očakávania: zmeny v 
princípoch  práce 
regulačných orgánov  

Zastupovanie RVR 
v odborných diskusiách 
v rámci konferencie 
o nových výzvach pre 
regulačné orgány.  

30. 10. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Zasadnutie Zastupovanie RVR 12. 11. 2020 Online Stanislav 
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kontaktnej 
siete ERGA na 
prípravu plenárneho 
zasadnutia 

v rokovaní o obsahovej 
príprave plenárneho 
zasadnutia ERGA.  

Matějka 

Stretnutie 
s predstaviteľmi 
Youtube a Google:  
Ako Youtube 
a Google moderujú 
obsah 

Zastupovanie RVR v 
diskusii, benefitujúc z 
výmeny dobrých 
skúseností z 
činnosti digitálnych 
platforiem s presahom 
na národný 
proces transpozície 
AVMSD. 

24. 11. 2020 Online Stanislav 
Matějka, Ľuboš 
Kukliš 

Stretnutie 
projektového tímu 
EDUMEDIATEST 

Zastupovanie RVR 
v odbornej diskusii 
o projekte zameranom 
na rozvoj mediálnej 
gramotnosti.  

27. 11. 2020 Online Stanislav 
Matějka 

Plenárne zasadnutie 
ERGA 

Aktívne vystupovanie, 
prezentácia 
a prehlbovanie 
cezhraničných 
kontaktov v rámci 
celoeurópskeho 
stretnutia mediálnych 
regulačných 
orgánov.  
 

3. 12. 2020 Online Stanislav 
Matějka, ľuboš 
Kukliš, Martin 
Dorociak  

Zasadnutie ERGA 
predsedníctva 

Plnenie úloh 
vyplývajúcich  
z pozície 
v predsedníctve ERGA. 

7. 12. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Konferencia: Akčný 
plán pre európsku 
demokraciu: Ciele a 
dopady pre Česko a 
Slovensko 

Obsahová príprava 
a organizácia 
konferencie za účasti 
podpredsedníčky 
Európskej komisie Věry 
Jourovej, štátnych 
tajomníkov MK SR 
a MZVEZ SR. 
Moderovanie 
panelových diskusií.  

14. 12. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Konferencia: 
Hodnotenie Aktu 
o digitálnych 
službách – evolúcia či 
revolúcia?  

Zastupovanie RVR 
v odbornej 
medzinárodnej diskusii 
na tému nových 
pravidiel regulácie 
digitálnych služieb 
v EÚ.   

17. 12. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Konferencia: Digital 
Services Act - 
Perspektíva zo 
Slovenska 

Obsahová a technická 
organizácia podujatia. 
Zastupovanie RVR 
v odbornej 
medzinárodnej diskusii 
na tému nových 
pravidiel regulácie 
digitálnych služieb 
v EÚ.   

17. 12. 2020 Online Ľuboš Kukliš, 
Stanislav 
Matějka 

Stretnutie Zastupovanie RVR 18. 12. 2020 Online Stanislav 
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projektového tímu 
EDUMEDIATEST 

v odbornej diskusii 
o projekte zameranom 
na rozvoj mediálnej 
gramotnosti.  

Matějka 

Tabuľka 77 
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Prehľad vlastníckych štruktúr rozhlasových vysielateľov  

Spoločnosť Mesto Číslo licencie Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán 

Best FM Media, spol. s r.o. Bratislava R/101, RD/23 6 972 € 
Ing. Libor Chrást, 
Monika Tordsson Dušan Kalný 

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

 

 

Topoľčany R/102 6 640 € Mesto Topoľčany 
Miroslav Bakura, DiS. 

art. 

D.EXPRES, k.s. Bratislava R/112, RD/27 1 507 322 € 
Bauer Ausland 1 GmbH, 

D.EXPRES Management spol. s 
r.o. 

D.EXPRES Management 
spol. s r.o. 

EUROPA 2, a. s. Bratislava R/105, RD/22 564 298 € FORWARD-MEDIA, spol. s r.o., 
Ing. Roman Korbačka 

Ing. Denis Roman 

FRONTINUS, s.r.o. Žilina R/115 33 193,92 € Ing. Rudolf Podkrivacký, 
Ing. Juraj Hudák Ing. Rudolf Podkrivacký

GES Slovakia, s.r.o. Bratislava R/136, RD/26 6 638,78 € Ing. Peter Korbačka Ing. Peter Korbačka 

INTERSONIC RADIO VIVA 
s.r.o. 

Bratislava R/104 13 278 € Ing. Ivan Lacho Ing. Ivan Lacho 

L-MEDIA s. r. o. Liptovský Mikuláš R/107 6 639 € British Invest, s.r.o. Eva Ponechalová 

Marek Petráš Košice R/93, RD/28 
 

Marek Petráš 

Marián Dokupil - Doko 
Media Dubnica nad Váhom R/89   Marián Dokupil 

MÉDIA MODRA, s.r.o. Modra R/120 5 000 € mesto Modra Mgr. Jana Kuchtová 

Rádio Bojnice, s.r.o. Bojnice R/92 6 639 € Ing. Štefan Kurušta Ing. Štefan Kurušta 

KISS Rádio, s.r.o. Košice R/126 48 797,000000 € 

Rochambeau, s.r.o.  
DENTRA, s.r.o. 

EuroClearing Association Praha 
s.r.o. 

JUDr. Vladislav Byrsa 

Rádio LUMEN, spol. s r.o. Banská Bystrica R/119, RD/16 49 800 € 

Rímskokatolícka cirkev 
Arcibiskupstvo Košice,  
Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Banská Bystrica,  
Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Nitra,  
Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Rožňava,  

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Spišské Podhradie,  

Gréckokatolícka cirkev, eparchia 
Bratislava,  

Gréckokatolícka eparchia Košice,  
Gréckokatolícke arcibiskupstvo 

Prešov,  
Rímskokatolícka cirkev, 
Bratislavská arcidiecéza,  

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská 
arcidiecéza,  

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská 
diecéza,  

Spolok svätého Vojtecha 

PhDr. Zuzana 
Szakáscová 

Radio ON, s.r.o. Bratislava R/99 6 640 € CD HOLDING s.r.o. Mgr. Michaela Lauková,
Mária Nováková 

Rádio Prešov, s.r.o. Prešov R/100 6 660 € 
Oskar Wilde, 

STEPNEYEV LTD Ján Frisík 

RADIO, a.s. Bratislava R/116 497 916 € PATRIOL, spol. s r.o., 
Eva   Drgoňová   

Mgr. Rastislav   Dutka,   
Marek Mikúšek 

SITY MEDIA s.r.o. Bratislava R/135, RD/18 6 639 € 
Pavol Breiner, 

Rastislav Lehotský s. r. o., 
NOMES, s.r.o. 

Mgr. Andrea Lehotská 

T.W.Rádio s.r.o. Bratislava R/90, R/140, RD/21 6 640 € TWR Media 
 

MUDr. Ivan Zuštiak 

TAM ART PRODUCTIONS, 
s.r.o. Bratislava R/133, RD/24 6 639 € 

Ing. Michal Holík 
 

Ing. Tomáš Kapusta, 
Ing. Michal Holík 



�

WINTER média, a.s. Piešťany R/108 82 990 € 
 

Ing. Peter Bakoš,  
JUDr. Dominika 

Kollárová, 
Mgr. Branislav Jurga 

GROUND 4, s. r. o. Skalica R/111 5 000 € Mgr. Eduard Rehák Mgr. Eduard Rehák 

Rádio WOW s.r.o. Trenčín R/113 5 000 € MM investície s.r.o.  
Patrik Bujna, Dušan Michalec 

Michal Ševčík 
Patrik Bujna 

CORPORATE LEGAL, s. r. 
o. 

Bratislava R/117, RD/25 10 000 € Mgr.   Peter  Ďurček  
P-D-R-V s.r.o. 

JUDr. Alžbeta Calpaš 
Mordínová 

Rádio Rebeca, s.r.o. Martin R/123 5 000 € Geum s.r.o. Ján Konček 

JOLIN, s.r.o. Nitra R/124 6 638,783776 € Ing. Miriam Dóczyová Jozef  Dóczy 

Gregor Agency - G. A. 
Records, s.r.o. 

Bratislava RD/19 6640 € Róbert Gregor Róbert Gregor 

 
 Trnavská produkčná s.r.o.  

 
Piešťany R/132 5 000 € Art spektrum s.r.o Pavol Jurák 

 
MPCorporation s. r. o. v 

likvidácii 
Bratislava RD/29 5 000 € Ing.   Pavol   Masár Ing.   Pavol   Masár 

MIRJAM s.r.o. Komárno R/138 5 000 € 
Mária Rádio Mirjam, občianske 

združenie Gábor Kacz 

 
POWER DEVELOPMENT s. 

r. o. 
Michalovce R/139 5 000 € Štefan Pokoželec Štefan Pokoželec 

 
FM media s.r.o. 

Bratislava R/141 6972 € NOMES, s.r.o. 
Rastislav Lehotský 

Rastislav Lehotský 

EJ, s.r.o. Trnava R/142 5 000 € Mgr. Andrej Brník, PhD. Mgr. Andrej Brník, PhD.

BB FM s.r.o. Banská Bystrica R/144 6000 € 
Mgr. Rudolf Kubík, 

Filip Roháček, 
Mgr. Peter Jarkovský 

Mgr. Rudolf Kubík,
Filip Roháček, 

Mgr. Peter Jarkovský 
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Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

SATRO s.r.o. Bratislava TD/206 497 910,00 €
František Kadúch, Ing. 
František Kadúch, Mgr. 
Marek Michalík, Ing. 

František Kadúch, 
Ing. František 
Kadúch. Mgr. 

MAC TV s.r.o. Bratislava

T/219
TD/15, 
TD/16, 
TD/109
,  
TD/144
,TD/14
8

26 926 376,00 €
Slovenská produkčná, 
a. s.  

Roland Kubina
Mgr. Marcel 
Grega

MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 

Bratislava - 
Záhorská 
Bystrica

TD/7, 
TD/17, 
TD/47, 
TD/104
, 
TD/153

6 640,00 €
CME Slovak Holdings 
B.V.

Mag. Matthias 
Settele
Ing. Marianna 
Trnavská                        

František Kováts - 
STUDIO PLUS TV 

Veľký Meder T/42 František Kováts 

Regionálna televízia 
Prievidza, s. r. o. 

Prievidza
T/43, 
TD/19

35 778,00 €

Obec Lehota pod 
Vtáčnikom
PRIAMOS, a.s. 
Prievidza
Mesto Prievidza
Mesto Handlová
Mesto Bojnice

Ing. Daniel Rexa
Dana Reindlová

Televízia Turiec, 
s.r.o.

Martin
T/73, 
TD/132

39 833,00 € Mesto Martin
Mgr. Martina 
Veselovská

Mestská televízia 
Trnava, s.r.o.

Trnava
T/78, 
TD/92

169 650,00 € Mesto Trnava
PhDr. Dália 
Šaškovičová

VEPROS, spol. s r.o. Topoľníky T/82 7 236,27 € Obec Topoľníky
Zoltán Nagy
Bc. László Bacsó

Infoštúdio mesta 
Dolný Kubín, s.r.o.

Dolný Kubín T/86 13 211,17 € Mesto Dolný Kubín
Mgr.   Jakub   
Krška 

TVR a RE, s.r.o. Bratislava T/89 6 639,00 €
Mestská časť Bratislava- 
Ružinov

Mgr. Martin 
Ferák, PaedDr. 
Mária Barancová, 
Nikolaj Gačevský

Perfects, a.s.
Dunajská 
Streda

T/90 32 111,00 €
Lászlo Szabó, 
Mgr. Rita Óriová, 
T. Brunczriková

SEWARE multimedia, 
v.o.s.

Žiar nad 
Hronom

T/91
Ing. Boris Šeševička
Stela Šeševičková

Ing. Boris 
Šeševička
Stela Šeševičková

Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

TV PEZINOK, s.r.o. Pezinok
T/99, 
TD/97

10 000   EUR Mesto PEZINOK Igor Hianik

OTS, s.r.o. Čadca
T/101, 
TD/182

6 772,00 €
Jozef Škuľavík
PROXIMA, a.s.

Ing. Marián 
Franek
Ing. Jozef Kráľ
Ing. Dušan 
Haluška

KABELOVKA, spol. s 
r.o.

Plavnica T/107 6 638,78 € Obec Plavnica Rastislav Grich 

TV Štrba, s.r.o. Štrba  TD/135 6 638,78 € Obec Štrba Michal Sýkora

Káblová televízia - 
Bánov s.r.o.

Bánov TD/140 6 639,00 € Obec Bánov
Miroslav 
Klobučník

TELECOM TKR, s.r.o.
Vranov nad 
Topľou

TD/188 6 639,00 €
Ing. Tibor Mocsári
Mgr. Renáta Bačiková

 Ing.Tibor Mocsári
Mgr. Renáta 
Bačiková

Panonia Media 
Production s.r.o.

Bratislava  TD/142 6 638,79 €
VOX 134, s.r.o.
Pavel Gábor

Pavel Gábor 

i - COMMERCE, s.r.o. Bratislava TD/20 7 000,00 € Ing. Ladislav Mokrý
Ing. Ladislav 
Mokrý

MANIN PB, s.r.o. Bratislava
T/165, 
TD/173

6 640,00 €
Ing. Miloš Konečný
Ing. Ivana Holíková

Ing. Miloš 
Konečný
Ing. Ivana 
Holíková

Gúta TV s.r.o. Kolárovo TD/184 16 636,00 € Mesto Kolárovo
Csilla Vadkerti 
Neszméri

PO-MA, spol. s r.o.
Banská 
Štiavnica

TD/183 6 800,00 €

Stanislav Maruniak
Peter Ihring
Ing. Miroslav Maruniak, 
DiS

Stanislav 
Maruniak

Martin Vaľko 
ZEMPLÍNSKA 
PRODUKČNÁ 
SPOLOČNOSŤ

Michalovce  TD/215 Martin Vaľko

rEhit s.r.o. Kežmarok TD/186 6 638,78 € Oto Vojtičko Oto Vojtičko

NTVS, s.r.o.
Nové Mesto nad 
Váhom

T/174, 
TD/185

6 640,00 € Filip Olaš, Zdenko Olaš Filip Olaš

SLUŽBYT, s.r.o. Svidník
TD/162
, 
TD/209

6 640,000000 €
Ing. Michal Husár
JUDr. Gabriel Kaliňák

Ing. Michal Husár
JUDr. Gabriel 
Kaliňák

Radoslav Haring - 
"PANORÁMA 
PRODUCTION"

Žarnovica TD/193



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

TV Levoča, 
spoločnosť s 
ručením 
obmedzeným

Levoča TD/156 6 639,00 €
RNDr. Vladimír 
Adamkovič

RNDr. Vladimír 
Adamkovič

VYDAVATEĽSTVO 
TEMPO, s.r.o.

Partizánske TD/115 43 237,00 € Mesto Partizánske

Ing.   Dáša   
Jakubíková , 
PhDr. Martina 
Števčíková

IN TV, s.r.o. Bratislava
T/181, 
TD/13

6 900,00 €
KEY ART AGENCY s. r. 
o., Július   Greguš, 
Mária   Eibl 

Mária   Eibl , 
Rakúska republika

City TV, s.r.o. Bratislava TD/143 6 638,783775 € Viva studio s.r.o.
Ing. Mária 
Urlandová

CE MEDIA s.r.o. Nitra TD/196 6 639,00 € Robert Greguš Robert Greguš

KULTÚRNY DOM 
Andreja Hlinku, a.s.

Ružomberok TD/34 3 319 392,00 €

Ing. Milan Šlávka, 
Ing. Roman Zach, 
Mgr. Martin 
Hromada

INTERACTIV.ME s. r. 
o. v likvidácií

Bratislava TD/33 6 639,00 € PhDr. Roman Jankovič

PhDr. Roman 
Jankovič
Karol Singhoffer
Ing. Eva Bublíková

KREATIV GA spol. s 
r.o.

Galanta TD/29 9 960,00 €
Mgr. Daniela 
Horváthová
Tomáš Szabo

Mgr. Daniela 
Horváthová

AngCell s. r. o.
Dunajská 
Streda

T/195 6 638,783775 € Patrik Hessel Patrik Hessel

AnTechNet, s.r.o.
Kysucké Nové 
Mesto

TD/221 6 640,00 €
Ing. Pavol Kobrtek
Ing. Martin Brodňan

Ing. Pavol 
Kobrtek
Ing. Martin 
Brodňan

EAST MEDIA, s.r.o. Trebišov T/197 6 638,783778 €

Ing. Peter Sabo
Imrich Ferko
Ing. Peter Bokroš
Ing. Michal Demján

Imrich Ferko

MEGA MAX MEDIA, 
s.r.o. 

Bratislava
TD/208
, 
TD/219

656 639,00 €
Balász Imre Srankó
U-MEDIA, s.r.o.

Balász Imre 
Srankó, Michael 
Paul Moriarty

QUESTHOUSE, a.s. Piešťany T/200 33 193,919 €
Martin Turský
Monika Turská



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava

TD/35, 
TD/127
, 
TD/128
, 
TD/129
, 
TD/217

5 152 230,00 € Slovak Telekom, a.s.

Ing. Marcel 
Šatanek
Ing. Michal 
Dulanský

Ľubovnianska 
mediálna 
spoločnosť, s.r.o.

Stará Ľubovňa TD/220 6 639,00 € Mesto Stará Ľubovňa Peter Rindoš

KROM-SAT, s.r.o. Krompachy TD/222 6 638,77 €
Mesto Krompachy
Igor Cuker
Ing. Štefan Hedvig

Igor Cuker

TV LUX s.r.o Bratislava
T/207, 
TD/94

6 640,00 €
Konferencia biskupov 
Slovenska
LUX communication

Tomáš Straka

Slovak Telekom, a.s. Bratislava T/210 864 113 000,00 €
Deutsche Telekom 
Europe B.V.

Daria A. 
Dodonova, Jose 
Severino Perdomo 
Lorenzo, Armin 
Sumesgutner 

Ing. Ján Gnojčák - 
ELEKTROSERVIS

Kežmarok
T/214, 
TD/139

ATELIÉR, s.r.o. Krupina T/221 6 640,00 €
Ing. Pavel Lopušník
Gabriel Benko

Gabriel Benko

MV Média, s.r.o. Prešov TD/229 6 640,00 € Ing. Ján Varga Ing. Ján Varga

MARTICO, s.r.o. Martin T/225 12 948,00 €

Ing. Miroslav Obšivaný
Ing. Ján Jarema
Ing. Ján Maruňák
JUDr. Peter Vyletel
Ing. Emil Ruščák

Ing. Ján Maruňák
Ján Jarema
Ing. Juraj Kováčik

COM-MÉDIA, spol. s 
r.o.

Komárno TD/59 26 638,780000 € Mesto Komárno Peter Czékus

Mestské kultúrne 
stredisko, spol. s 
r.o. 

Bánovce nad 
Bebravou

T/227 13 277,57 €
Mesto Bánovce nad 
Bebravou 

Mgr. Zuzana 
Janáčová

Decora, s.r.o., v 
likvidácii

Čadca T/229 6 640,00 €
Ing. Marian Franek
Mesto Čadca

Mgr. Marcel Šulo

Mestské televízne 
štúdio s.r.o. 
Rožňava

Rožňava T/232 110 411,00 € Mesto Rožňava
Bc. Martina 
Molčanová

INFO KANÁL 
Pliešovce, spol. s 
r.o.

Pliešovce T/235 6 937,53 € OBEC Pliešovce
Ján Kacian
Dana Krištofíková



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

VARES, s.r.o. Banská Bystrica T/236 6 640,00 €
Ing. Marian Svetlík
Ing. Milan Kortiš

Ing. Marian 
Svetlík
Ing. Milan Kortiš

Kabel TV Močenok, 
s.r.o.

Močenok T/237 6 638,783775 € Obec Močenok
Ing. Stanislav 
Šimko

T - services, s. r. o. Turzovka T/238 467 421,00 € Mesto Turzovka Rudolf Šobich

Kalná KTR, s.r.o
Kalná nad 
Hronom 

T/239 6 639,00 € Obec Kalná nad Hronom Jozef Gonda

I. HEIZER - MINI 
SERVIS s.r.o.

Horné Mýto T/240 5 000,00 €
Izidor Heizer
Kornélia Heizerová

Izidor Heizer

NITRANET, s.r.o. Nitra  TD/192 6 640,000000 €
Slavomír Turčáni, Ing.   
Veronika   Turčániová 

Slavomír Turčáni, 
Ing.   Veronika   
Turčániová 

Rozhlas a televízia 
Slovenska

Bratislava
TD/1, 
TD/2, 
TD/3

 
Jaroslav Rezník, 
Radka Doehring, 
Marek Knut

JURKO 3 s.r.o. Bratislava
TD/4, 
TD/5

6 638,783775 € JUDr. Roman Bušo
JUDr. Roman 
Bušo 

Spartak TV, s.r.o. Trnava TD/8 5 000,00 € City- Arena servis, s.r.o.Ing. Martin Poór

PHONOTEX spol. s 
r.o. 

Bratislava TD/163 9 028,74 €
Mgr.   Robert   
Turanský , Ing.   Peter   
Borovička 

Mgr.   Robert   
Turanský, Ing.   
Peter   Borovička 

HRONKA 
PRODUCTION s.r.o.

Banská Bystrica TD/11 33 000,00 € Janka Povrazníková 
Janka 
Povrazníková 

C.E.N. s.r.o. Bratislava TD/14 6 231 395,00 €
GRAFOBAL GROUP 
akciová spoločnosť

PhDr.   Pavel   
Komorník   , 
M.B.A. .
Zuzana 
Martináková, 
Mirjana Hron 
Sikimič 

Július Pereszlényi - 
Servis TV - Video

Štúrovo TD/18

Nitrička media s.r.o. Nitra TD/22 100 000,00 € Ján Baran Ján Baran

SWAN, a.s. Bratislava TD/23 5 294 920,00 € DanubiaTel, a.s.

Ing. Juraj Ondriš
Ing. Stanislav 
Verešvársky
Ing. Miroslav 
Strečanský

Novocentrum Nové 
Zámky a.s.

Nové Zámky TD/24 1 776 760,27 €
Martin Kopec, 
Ing. Norbert 
Kádek

Dúbravská televízia , 
spol. s r.o.

Bratislava TD/31 88 627,763394 €
Mestská časť Bratislava 
- Dúbravka

Ing. Peter Varga



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

TES MEDIA, s.r.o. Žilina

TD/32, 
TD/121
, 
TD/172

6 639,00 € Ing. Karol Pilátik Ing. Karol Pilátik

TV ORAVIA s.r.o. Námestovo TD/36 6 640,00 € Mgr. Richard Hrubjak 
Mgr. Richard 
Hrubjak, Anton 
Hrubjak, Mgr. 

ANTIK Telecom, 
s.r.o.

Košice 

TD/42, 
TD/66, 
TD/72 
až 
TD/87

6 640,00 €
Ing. Igor Kolla
Miroslav Antal

Ing. Igor Kolla

Minas Tirith s.r.o. Vráble TD/45 50 000,00 € Patrik Bokroš Patrik Bokroš
TV Poprad, s.r.o. Poprad TD/48 6 639,00 € Mesto Poprad Martin Sýkora
seven media s.r.o. Prešov TD/52 5 000,00 € Radomír Kreheľ Radomír Kreheľ

Quartex group, spol. s r.o.Holíč TD/53 9 960,00 €
Milan Mikota
Mgr. Anna Šeniglová

Milan Mikota
Mgr. Anna 
Šeniglová

Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r. 
o.

Bratislava TD/54 6 638,78 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová VesJaroslav Zaťko

TV KOŠICE:DNES 
s.r.o.

Košice TD/56 6 640,00 €  Eva DěkanovskáMarcel Děkanovský  , KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo 
Mgr.   Alexandra   
Mihók Kvietková 

Carisma tv, s.r.o
Dvory nad 
Žitavou

TD/57 6 640,00 €
Juraj Struhár
Diána Struhár Izrael

Juraj Struhár
Diána Struhár 
Izrael

GAYA, s. r. o. Martin TD/58 6 640,00 €

Peter Moric
Ing. Richard Galčík
MVDr. Rastislav 
Zábronský
Ing. Slavomír Trpiš

Ing. Richard 
Galčík
Ing. Slavomír 
Trpiš
Peter Moric

BIC Spišská Nová 
Ves, s.r.o.

Spišská Nová 
Ves

TD/60 18 655,00 € Mesto Spišská Nová Ves Marcel Blahut

Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o. 

Senica
TD/67 
až 
TD/71

6 640,00 €
PaedDr. Ivan Príkopa
Stanislav Prokeš

PaedDr. Ivan 
Príkopa
Stanislav Prokeš

TV MISTRAL, s.r.o., 
Michalovce 

Michalovce TD/90 99 582,00 € Mesto Michalovce
Ján Bumbera
Mgr. Viera 
Pekárová

Televízia Liptov, 
a.s.

Liptovský 
Mikuláš

TD/91 45 000,00 €

Mgr. Silvia 
Pekarová 
Ponechalová
Ing. Štefan 
Ganoczy, PhD.

TATRA - AEC, spol. s 
r.o.

Svätý Jur TD/93 19 916,351325 € Peter Gabura Peter Gabura

BELNET SNINA, s.r.o.
Belá nad 
Cirochou

TD/95 6 640,00 €
Ing. Marek Paľko
Miroslav Dudič 

Ing. Marek Paľko
Miroslav Dudič 

Levická televízna 
spoločnosť s.r.o.

Levice TD/98 9 959,00 € Mesto Levice Ľubica Lukáčová



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

Progres -T, s.r.o Rovinka TD/99 5 000,00 € Věra Kutajová Ivana Hasičková

Bardejovská 
televízna 
spoločnosť, s.r.o.

Bardejov TD/100 8 067,00 € Mesto Bardejov
Štefan Hij, 
PaedDr. Ľubomír 
Baláž

Hlohovská televízia, 
s.r.o.

Hlohovec TD/102 6 639,00 € Mesto Hlohovec Ing. Peter Chmela 

KABEL TELEKOM, 
s.r.o.

Lučenec
TD/103
, 
TD/176

6 640,00 €
Ing. Milan Kortiš
Vlasta Kováčová
JUDr. Ladislav Kováč

Ing. Milan Kortiš
Bc. Ladislav 
Kováč

MADAM ART s.r.o. Bratislava TD/107 6 640,00 €      MedArt Group, a. s.   
Ing.   Dušan   
Pagáč 

CondorNet, s.r.o. Prešov TD/110 6 640,00 € Rastislav Vrškovský
Rastislav  
Vrškovský, 

Televízia 
Trenčianske Teplice, 
s.r.o.

Trenčianske 
Teplice

TD/112 10 039,00 €
Mesto Trenčianske 
Teplice

Katarína 
Marjenková

PROGRES-TS s.r.o. Bratislava TD/117 130 207,00 € Ing. Marián Kutaj Ing. Marián Kutaj

VPS Nesvady, s.r.o. Nesvady TD/118 136 123,27 € Obec Nesvady

Ing. Zoltán 
Kelemen, Ing. 
Marianna 
Kesziová

Lugera Holding, s. r. 
o.

Trenčín TD/120 5 000,00 € Gerard Koolen, Florian 
Gheorghe

Gerard Koolen
Nancy Koolen - 
Van der Zon

3M media, s. r. o. Nitra TD/123 5 000,00 €
JUDr. Juraj Šranko

JUDr. Juraj 
Šranko

Káblová televízia 
Komjatice s.r.o.

Komjatice TD/125 6 638,783775 € Obec Komjatice Milan Homola

Bytový podnik 
Trebišov, s.r.o.

Trebišov TD/130 6 639,00 € Mesto Trebišov Ing. Marián Číž

KONFER TV, s.r.o.
Dvory nad 
Žitavou

TD/133 5 000,00 €
Dávid Kondicz
František Kondicz

Dávid Kondicz
František Kondicz

3o media, s.r.o. Habovka TD/136 6 639,00 €
Ján Pilár
Jaroslav Štechuliak
Peter Leginus

Ján Pilár
Jaroslav 
Štechuliak
Peter Leginus

NOTA FILM s. r. o. Bratislava TD/138 5 000,00 € Mgr. Peter Nóta Mgr. Peter Nóta

Novo dubnická 
dražobná, s. r. o.

Nová Dubnica TD/141 5 000,00 €
Gabriela Miklášová
Peter Mikláš

Ing. Bohumil 
Mikláš

JUNIOR GAME spol. s r.o.Žilina TD/145 331 939,188742 €
Ing. Mária Sobolová
Vlatko Prlič

Ing. Vlatko Prlič

TV REGION spol. s 
r.o.

Senica TD/146 5 000,00 €

Senická regionálna 
rozvojová agentúra 
Trnavského 
samosprávneho kraja 

Mgr. Milan Ondrúš



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

Global TV s.r.o. Nové Zámky TD/147 5 000,00 €
IN media

Mário Baňár, 
Prokurista: René 
Hruboš

RSNET TV 01 s.r.o.
Rimavská 
Sobota

TD/149 5 000,00 €
RSNET s.r.o.

Radoslav Obrtal , 
Radoslav Cedledy

Západoslovenská 
televízia s.r.o.

Bratislava
TD/150
, 
TD/164

5 000,00 €
Ing. Juraj Chromík
Ing. Peter Prokopčák

Ing. Peter 
Prokopčák

IN TV  s.r.o. Bratislava
TD/151
, TD/13

5 000, 00 €

 
 Miroslava   Mališová , 
Ing.   Peter   Karcol 

Miroslava   
Mališová,
Ing.   Peter   
Karcol 

SAT PLUS, s.r.o. Bratislava TD/152 5 000, 00 €
Milan Hanuš, Radomír 
Kaňok

Radomír Kaňok

Arena TV, s.r.o. Nitra

TD/154
, 
TD/155
, 
TD/168
, 
TD/169
, 

7 000, 00 €
IFC Media s.r.o., JUDr. 
Karol Šiška

JUDr. Karol Šiška

TV - SKV, s.r.o. Snina TD/157 46 094 € Marián Matús Marián Matús

TV Piešťany 
production, s.r.o.

Piešťany TD/158 5 000, 00 € Rastislav Ilčík Rastislav Ilčík

MEDIA COMPANY 
s.r.o.

Považská 
Bystrica

TD/198 5 000, 00 € Peter Galovič Peter Galovič

Slov Media Group 
s.r.o.

Bratislava

TD/160
, 
TD/106
, 

5 000, 00 €
Boris Rizman, Tomáš 
Szabo

Boris Rizman

1. Humenská a.s. Humenné TD/161 25 000,00 €

Ing. Jozef Bobják, 
Ing. Branislav 
Čekovský, Mgr. 
Jozef Mocák

Elements Channel, 
s.r.o.

Bratislava TD/174
5 000 EUR 

Vladimír Častka, Viola 
Mariner

Vladimír Častka, 
Viola Mariner

Golf Zone Slovakia, 
s.r.o.

Bratislava TD/175

5 000 EUR 

GOLF ZONE, spólka z 
ograniczona 
odpowiedzialnošcia , 
Polsko

Katarzyna Anna   
Terej , Piotr 
Lukasz   Talarek , 

Raj Production, 
s.r.o.

Žilina TD/177 5 000   EUR  
MATEA, s.r.o. 

JUDr. Martin 
Valky

See&Go, s.r.o. Bratislava TD/178 7 000   EUR  
Ivan  Šimonič, JUDr. 
Martin Záhorský

Ivan  Šimonič, 
JUDr. Martin 
Záhorský

SURANY.NET s.r.o. Šurany TD/179
6 639 EUR 

Mário   Zeleňák, Andrej 
Holúbek 

Mário Zeleňák, 
Andrej Holúbek



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

KREOS, s.r.o. Bratislava TD/180  6 640   EUR Rotea Consulting a.s. Pavol Rýzek

Stredoslovenská 
televízia, s.r.o.

Banská Bystrica TD/181 5 000   EUR Ing. Rastislav Valenčík 
, Mgr. Peter Libutka

Ing. Rastislav 
Valenčík , Mgr. 
Peter Libutka

ATELIÉR TV , s.r.o. Krupina T/228
6 638,78 EUR 

Pavel Alakša, Ing. 
Vladimír Lukáč

Pavel Alakša, Ing. 
Vladimír Lukáč

Staromestká a.s. Bratislava TD/105 939 055,964951 EUR 
Mestská časť Bratislava 
- Staré Mesto 

Mgr.   Miroslava   
Babčanová 

GOLEM TECH, s.r.o. Cífer TD/111 6 792 € Peter   Gajdošík Peter   Gajdošík 

Life TV s.r.o. Svarín TD/165 5 000 EUR
Mládež pre Krista – 
Slovensko

Miloš  Ferenc , 
Vlastislav Beňa

ISPER s.r.o. Bratislava TD/166     6 640   EUR  

Ing.  Ľubomír   
Zvolenský , Roman   
Moncman , Štefan   
Gažo , Andrej 
Zvolenský, Ivan Malich

Ivan   Malich , 
Andrej Zvolenský

Televízne káblové 
rozvody , s.r.o. 

Humenné TD/167 6 638,78   EUR
  Bytové družstvo 
Humenné, Mesto 
Humenné

Milan   Tomovčík 
, Michal Emmel

Púchovská kultúra s.r.o.Púchov
TD/187
, 
TD/199

5 000 € Mesto Púchov
Mgr. Art. Pavol 
Pivko

Mediaworks, s.r.o.
Moldava nad 
Bodvou

TD/189 5  000 €
Tomáš   Šváb , Tomáš  
Bankó 

Tomáš Šváb

MP-Media 
Production, s.r.o.

Bratislava
TD/190
, 
TD/231

    6 639   EUR      Ing.   Marcel   Para   

 
 Ing.   Marcel   
Para  

ptatelier s.r.o. Skalica TD/191      5 000   EUR    
 Peter Tokoš, Ing.   
Beata   Tokošová 

 Peter Tokoš,Ing. 
Beata   Tokošová 

SPRAVCA SK, s.r.o. Nitra TD/223 5 000 €
Daniela Lukáčková, 
Ing. Jakub Kráľ

Ing. Jakub Kráľ

Kinet Inštal s.r.o. Prievidza
TD/195
,TD/21
1

5 000 €
Roman   Klucha, 
Vladimír   Iliaš

Roman   Klucha, 
Vladimír   Iliaš

ASTEON Trade, s.r.o.
Bratislava-
Ružinov

TD/197
, 
TD/232

5 000 € Ing. Michal Mišík
Ing.   Michal   
Mišík 

Televízia Slovan, 
s.r.o.

Martin TD/200 5 000 € MUDr.   Peter   Kotlár 
MUDr.   Peter   
Kotlár 



Spoločnosť Mesto
Číslo 
licencie

Základné imanie Spoločníci/akcionári Štatutárny orgán

LOGOS MEDIA, s.r.o. Michalovce

TD/201
, 
TD/202
, 
TD/203
, 
TD/205

5 000 € Ing.   Michal   Lašanda
Ing.   Michal   
Lašanda

LED Promotion, 
s.r.o.

Nitra TD/204 5 000 €
 Mgr.   Ladislav   Barát, 
Rastislav   Toriška 

Mgr.   Ladislav   
Barát , Rastislav   
ToriškaK T R s.r.o. Imeľ TD/207 6 639 € Obec Imeľ Ladislav Kesan

KABELTELSAT s.r.o. Partizánske TD/225 6 640 €
Best company s.r.o., 
Ján Pokrývka

Lucián Franc, 
Dušan Lackovič, 
Ján Pokrývka, 
Roman Revický

Grand Cru Media 
s.r.o.

Bratislava TD/213 5 000 €
JUDr. Branko Vrba, Ing. 
Zuzana Vrbová

JUDr. Branko 
Vrba, Ing. Zuzana 
Vrbová

infopark s.r.o. Trnava TD/214 6 639 €
Ing. Peter Cák, Mgr. 
Mária Cáková

Ing. Peter Cák, 
Mgr. Mária 
Cáková

TS, s.r.o Veľký Meder TD/216 6 640 €
František Kováts, Ildikó 
Kovátsová

František Kováts, 
Ildikó Kovátsová

DCZ Production 
s.r.o.

Bratislava TD/218 5 000 € LAMA Production a.s.
Ing. Pavel Ondra, 
Vladimír Rusnák

TV Karpaty, s.r.o. Piešťany TD/151 5 000 € Miroslava Mališová Miroslava Mališová

ČESKOSLOVENSKÁ 
MUZIKA, spol. s r.o.

Skalica
TD/226
, 
TD/230

6 639 € Karel Peterka Karel Peterka

IFC MEDIA, s.r.o. Bratislava TD/227 5 000 € Ing. Jozef Pipek Ing. Jozef Pipek
LIFE EU, s.r.o. Jelšovce TD/228 5 000 € Viktor Bajza Viktor Bajza
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ZOZNAM DRŽITEĽOV REGISTRÁCIE RETRANSMISIE 
STAV V ROKU 2020 

 
I. Prevádzkovanie retransmisie v káblových distribučných sieťach (KDS, DVB-C, IPTV) 
II. Prevádzkovanie retransmisie systémom MMDS 
III. Prevádzkovanie retransmisie systémom MVDS 
IV. Prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom GSM a UMTS 
V. Prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom vysielačov DVB-T a DVB-S/DTH (satelit) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prevádzkovanie retransmisie v káblových distribučných sieťach (KDS, DVB-C, 
IPTV)  
 
1. E L E C T R I S spol. s r.o., Rudlovská cesta 53, 974 05 Banská Bystrica 
 Územný rozsah KDS: Šahy 
 Počet prípojok: 841 
 Číslo registrácie: TKR/7 
 Platnosť registrácie od: 8. 12. 1993 
 
2. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Topoľčany, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Myjava, Brezová 

pod Bradlom, Nitra, Šurany, Vráble, Bratislava, Galanta, 
Počet prípojok: 6658 

 Číslo registrácie: TKR/9 
 Platnosť registrácie od: 24. 9. 1993 
 
3. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin 
 Územný rozsah KDS: Martin, Vrútky, Turčianske Teplice, Sučany, Turčianska Štiavnička 
 Počet prípojok: 17 000 
 Číslo registrácie: TKR/27 
 Platnosť registrácie od: 14. 12. 1994 
 
4. Robert Svetlík – SK Company, Hodruša Hámre 296, 966 61 Hodruša Hámre 
 Územný rozsah KDS: Hodruša – Hámre 
 Počet prípojok: 482 
 Číslo registrácie: TKR/31 
 Platnosť registrácie od: 16. 5. 1995 
 
5. KATES, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica 
 Územný rozsah KDS: Považská Bystrica a priľahlé časti, Udiča, Bodiná, Prečín, Sádočné, Dolná 

Maríková, Hatné, Domaniža, Klieština, Dolný liesok 
 Počet prípojok: 5426 
 Číslo registrácie: TKR/41 
 Platnosť registrácie od: 28. 6. 1995 
 
6. KROM - SAT, s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy 
 Územný rozsah KDS: Krompachy 
 Počet prípojok: 1281 
 Číslo registrácie: TKR/48 
 Platnosť registrácie od: 19. 10. 1995 
 
7. Obec Šuňava, SNP č. 255, 059 39 Šuňava 
 Územný rozsah KDS: Šuňava 
 Počet prípojok: 336 
 Číslo registrácie: TKR/77 
 Platnosť registrácie od: 12. 7. 1996 
 
8. Obec Prietrž, Obecný úrad, Prietrž 126, 906 11 Prietrž  
 Územný rozsah KDS: obec Prietrž 
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 Počet prípojok: 194 
 Číslo registrácie: TKR/85 
 Platnosť registrácie od: 8. 8. 1996 
 
9. VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Nový Tekov, Ružindol, Veľká Mača, Miloslavov, Dolné Lovčice, Suchá nad 

Parnou, Zeleneč, Smrdáky, Dolné Orešany, Zvončín, Horné Orešany, Borinka, Pečeňady, 
Marianka, Borovce, Križovany nad Dudváhom, Rakovice, Šintava, Veselé, Dubovany, Slovenská 
Nová Ves, Veľké Ludince, Rišňovce, Trstice, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenský Grob, 
Voderady, Jablonec, Čaka 

 Počet prípojok: 3303 
 Číslo registrácie: TKR/86 
 Platnosť registrácie od: 23. 10. 1996 
 
10. Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Námestie slobody 560, 020 01 Púchov 
 Územný rozsah KDS: Púchov 
 Počet prípojok: 4041 
 Číslo registrácie: TKR/91 
 Platnosť registrácie od: 27. 2. 1997 
 
11. Ozarea - news, spol. s r.o., Škultétyho nám. 3, 990 01 Veľký Krtíš 
 Územný rozsah KDS: Veľký Krtíš, Banská Bystrica - Radvaň, Banská Bystrica – Kráľová 
 Počet prípojok: 2590 
 Číslo registrácie: TKR/95 
 Platnosť registrácie od: 21. 5. 1997 
 
12. Holkatel, spol. s r.o., Školská 6, 908 51 Holíč 
 Územný rozsah KDS: Holíč 
 Počet prípojok: 2 520 
 Číslo registrácie: TKR/102 
 Platnosť registrácie od: 5. 11. 1997 
 
13. KABSEN, s.r.o., nám. Oslobodenia 13, 905 01 Senica 
 Územný rozsah KDS: Skalica, Rohožník, Šaštín, Jablonica 
 Spôsob vykonávania retransmisie: KDS, DVB-T  

Počet prípojok: 4071 
 Číslo registrácie: TKR/104 
 Platnosť registrácie od: 18. 12. 1997 
 
14. VARES, s.r.o., Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica 
 Územný rozsah KDS: Košice - časť Ťahanovce, Rudina, Košice - časť KVP, Turiec, Hontianske 

Moravce,  Dohňany, Oščadnica, Lednické Rovné, Hontianske Trsťany, Batizovce, Kružlová, 
Lubeník, Lednica, Želmanovce, Pukanec, Valaská, Kozárovce, Hriňová, Podzámčok, Litava, 
Sobrance, Vydrná 

 Počet prípojok: 4710 
 Číslo registrácie: TKR/107 
 Platnosť registrácie od: 5. 2. 1998 
 
15. Július Pereszlényi - Servis TV – Video, Petőfiho 9, 943 01 Štúrovo 
 Územný rozsah KDS: Štúrovo, Andovce, Čechynce, Topoľníky 
 Počet prípojok: 1907 
 Číslo registrácie: TKR/111 
 Platnosť registrácie od: 20. 2. 1998 
 
16. BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár 
 Územný rozsah KDS: Poltár 
 Počet prípojok: 1260 
 Číslo registrácie: TKR/113 
 Platnosť registrácie od: 17. 2. 1998 
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17. Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné, Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné 
 Územný rozsah KDS: Humenné 
 Počet prípojok: 7206 
 Číslo registrácie: TKR/114 
 Platnosť registrácie od: 6. 2. 1998 
 
18. EKOS - obecná prevádzkáreň, s.r.o. „v likvidácii“, Sobotská 10, 980 02 Jesenské 
 Územný rozsah KDS: Jesenské 
 Počet prípojok: 260 
 Číslo registrácie: TKR/116 
 Platnosť registrácie od: 31. 3. 1998 
 
19. KATELSTAV, s.r.o., M.R.Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany 
 Územný rozsah KDS: Veľké Kostoľany 
 Počet prípojok: 709 
 Číslo registrácie: TKR/119 
 Platnosť registrácie od: 11. 6. 1998 
 
20. TV COM, spol. s r.o., ul.1. mája 10, 900 21 Svätý Jur 
 Územný rozsah KDS: Svätý Jur 
 Počet prípojok: 611 
 Číslo registrácie: TKR/122 
 Platnosť registrácie od: 29. 9. 1998 
 
21. Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Kalinčiakova 8, 986 01 Fiľakovo 
 Územný rozsah KDS: Fiľakovo 
 Počet prípojok: 1525 
 Číslo registrácie: TKR/131 
 Platnosť registrácie od: 10. 12. 1998 
 
22. Ján Gregor, Kvášovecká 4179/23, 018 41 Dubnica nad Váhom 
 Územný rozsah KDS: Rudník, Ilava 
 Počet prípojok: 625 
 Číslo registrácie: TKR/134 
 Platnosť registrácie od: 25. 1. 1999 
 
23. KABELOVKA, spol. s r.o., 065 45 Plavnica č. 121 
 Územný rozsah KDS: Plavnica 
 Počet prípojok: 155 
 Číslo registrácie: TKR/138 
 Platnosť registrácie od: 18. 1. 1999 
 
24. BYTERM s.r.o., Sídlisko I. 1008, 093 01 Vranov nad Topľou 
 Územný rozsah KDS: Vranov nad Topľou 
 Počet prípojok: 1001 
 Číslo registrácie: TKR/141 
 Platnosť registrácie od: 14. 5. 1999 
 
25. T.F.M., spol. s r.o., Klčové 2088, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 Územný rozsah KDS: Nové Mesto n. Váhom, Kálnica 
 Počet prípojok: 2273 
 Číslo registrácie: TKR/143 
 Platnosť registrácie od: 2. 6. 1999 
 
26. Obec Litava, s.r.o., Litava č. 5, 962 44 Litava 
 Územný rozsah KDS: Litava 
 Počet prípojok: 121 
 Číslo registrácie: TKR/145 
 Platnosť registrácie od: 22. 9. 1999 
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27. CARISMA, spol. s r.o., Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou 
 Územný rozsah KDS: Bešeňov, Búč, Dvory nad Žitavou, Gabčíkovo, Gbelce, Horná Potôň, 

Hurbanovo, Chotín, Komoča, Mužla, Nová Vieska, Svätý Peter, Trnovec nad Váhom, 
Tvrdošovce, Veľký Kýr, Zemné, Pribeta 

 Počet prípojok: 6525 
 Číslo registrácie: TKR/150 
 Platnosť registrácie od: 21. 9. 1999 
 
28. Stavebné bytové družstvo, Horná č.926/1, 927 01 Šaľa 
 Územný rozsah KDS: Šaľa 
 Počet prípojok: 3534 
 Číslo registrácie: TKR/153 
 Platnosť registrácie od: 30. 9. 1999 
 
29. Dušan - Sika - STELAR, Lysiná 737, 916 21 Čachtice 
 Územný rozsah KDS: Čachtice, Dobrá Voda, D. Dubové, Hrachovište, Jaslovské Bohunice, 

Krakovany, Pobedím, Potvorice, Považany, Špačince, Trebatice, Zavar 
 Počet prípojok: 2078 
 Číslo registrácie: TKR/156 
 Platnosť registrácie od: 4. 10. 1999 
 
30. Obecný podnik Terchová, s.r.o., Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová 
 Územný rozsah KDS: Terchová 
 Počet prípojok: 248 
 Číslo registrácie: TKR/160 
 Platnosť registrácie od: 29. 11. 1999 
 
31. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov 
 Územný rozsah KDS: Trebišov 
 Počet prípojok: 2900 
 Číslo registrácie: TKR/169 
 Platnosť registrácie od: 28. 3. 2000 
 
32. VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o., Makov 60, 023 56  Makov 
 Územný rozsah KDS: Makov 
 Počet prípojok: 351 
 Číslo registrácie: TKR/171 
 Platnosť registrácie od: 25. 4. 2000 
 
33. Kabel TV Močenok, s.r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok 
 Územný rozsah KDS: Močenok 
 Počet prípojok: 0 
 Číslo registrácie: TKR/173 
 Platnosť registrácie od: 17. 5. 2000 
 
34. SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 
 Územný rozsah KDS: Svidník 
 Počet prípojok: 1096 
 Číslo registrácie: TKR/174 
 Platnosť registrácie od: 2. 6. 2000 
 
35. KABEL TELEKOM, s.r.o., Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec 
 Územný rozsah KDS: Lučenec, Rimavská Sobota, Levoča 
 Počet prípojok: 2 215 
 Číslo registrácie: TKR/179 
 Platnosť registrácie od: 30. 10. 2000 
 
36. TERMOBYT R, spol. s r.o., Obchodná 452/19A, 906 38 Rohožník 
 Územný rozsah KDS: Rohožník 
 Počet prípojok: 420 
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 Číslo registrácie: TKR/180 
 Platnosť registrácie od: 13. 11. 2000 
 
37. Ing. Peter Babic, Radlinského č. 101/14, 014 01 Bytča 
 Územný rozsah KDS: Hlboké nad Váhom, Jablonové, Bytča, Veľké Rovné, Dolný Hričov 
 Počet prípojok: 2081 
 Číslo registrácie: TKR/181 
 Platnosť registrácie od: 11. 6. 2001 
 
38. DTR, s.r.o., SNP 63, 914 51 Trenčianske Teplice 
 Územný rozsah KDS: Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá 
 Počet prípojok: 810 
 Číslo registrácie: TKR/184 
 Platnosť registrácie od: 14. 11. 2001 
 
39. Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, 022 47 Čadca 
 Územný rozsah KDS: Čadca - Gočárová ulica, Žarec 
 Počet prípojok: 3706 
 Číslo registrácie: TKR/185 
 Platnosť registrácie od: 13. 9. 2001 
 
40. Jozef Mičíni - KÁBLOVÁ TELEVÍZIA, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 
 Územný rozsah KDS: Lučenec, Rúbanisko II.č.1-16,59,60, Rúbanisko II č.1-58 
 Počet prípojok: 1 500 
 Číslo registrácie: TKR/188 
 Platnosť registrácie od: 13. 9. 2001 
 
41. TS, s.r.o., Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder 
 Územný rozsah KDS: Okoč, Kolárovo, Čižilská Radvaň,  Baloň, Veľký Meder 
 Počet prípojok: 4 415 
 Číslo registrácie: TKR/189 
 Platnosť registrácie od: 13. 9. 2001 
 
42. ATS Slovakia, s.r.o., Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica 
 Územný rozsah KDS: Sereď 
 Počet prípojok: 1300 
 Číslo registrácie: TKR/196 
 Platnosť registrácie od: 14. 1. 2002 
 
43. MKTS s.r.o., Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce 
 Územný rozsah KDS: Sečovce 
 Počet prípojok: 870 
 Číslo registrácie: TKR/199 
 Platnosť registrácie od: 28. 1. 2002 
 
44. Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda,  Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda 
 Územný rozsah KDS: Dunajská Streda 
 Počet prípojok: 553 
 Číslo registrácie: TKR/200 
 Platnosť registrácie od: 13. 3. 2002 
 
45. TV Štrba, s.r.o., Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 
 Územný rozsah KDS: Štrba a miestna časť Tatranská Štrba 
 Počet prípojok: 785 
 Číslo registrácie: TKR/202 
 Platnosť registrácie od: 15. 3. 2002 
 
46. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza, Bojnice, Handlová, Košice, Žiar nad 

Hronom, Ružomberok, Brezno, Bratislava 
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         Počet prípojok: 1 409571 (spolu so Slovak Telekom, a.s.) 
 Číslo registrácie: TKR/203 
 Platnosť registrácie od: 20. 3. 2002 
 
47. TV TV, spol. s r.o. Trebišov, M.R. Štefánika 2436, 075 01 Trebišov 
 Územný rozsah KDS: Trebišov (L. Sáru, SNP, Nemocničná, Nemcovej), Cejkov, Košická 

Polianka, Veľký Folkmar, Košická Belá 
 Počet prípojok: 249 
 Číslo registrácie: TKR/204 
 Platnosť registrácie od: 8. 4. 2002 
 
48. 3C s.r.o. “v likvidácii“, Pri mlyne 797, 951 15 Mojmírovce 
 Územný rozsah KDS: Pribeta, Veľké Lovce, Dulovce, Iža, Kameničná, Moča, Čalovec 
 Počet prípojok: 1778 
 Číslo registrácie: TKR/206 
 Platnosť registrácie od: 14. 5. 2002 
 
49. Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Štúrova 24, 060 01 Kežmarok 
 Územný rozsah KDS: Liptovská Teplička, Spišské Hanušovce, Švábovce, Krížová Ves, Vrbov 
 Počet prípojok: 387 
 Číslo registrácie: TKR/209 
 Platnosť registrácie od: 11. 6. 2002 
 
50. Mestský bytový podnik, a.s. v konkurze, Mlynská 1480, 093 01 Vranov nad Topľou 
 Územný rozsah KDS: Vranov nad Topľou, KDS - Mlynská, KDS – JUH 
 Počet prípojok: 862 
 Číslo registrácie: TKR/211 
 Platnosť registrácie od: 27. 8. 2002 
 
51. Slavomír Strišovský, SNP 331, 055 62 Prakovce 
 Územný rozsah KDS: Prakovce, sídl. SNP 
 Počet prípojok: 460 
 Číslo registrácie: TKR/212 
 Platnosť registrácie od: 23. 9. 2002 
 
52. Správcovské bytové družstvo IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice 
 Územný rozsah KDS: Košice - Mudroňová, Bukovecká 
 Počet prípojok: 142 
 Číslo registrácie: TKR/213 
 Platnosť registrácie od: 27. 9. 2002 
 
53. OBECNÝ PODNIK, s.r.o., 013 05 Belá 
 Územný rozsah KDS: Belá 
 Počet prípojok: 310 
 Číslo registrácie: TKR/214 
 Platnosť registrácie od: 4. 11. 2002 
 
54. KABELTELSAT s.r.o., Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske 
 Územný rozsah KDS: Partizánske : sídl. Šípok, ul. Horská, Pod Šípkom, J. Kráľa, Malinovského 
 Počet prípojok: 1 350 
 Číslo registrácie: TKR/218 
 Platnosť registrácie od: 28. 3. 2003 
 
55. Vladimír Dupkala, Mostná 31/5, 972 51 Handlová 
 Územný rozsah KDS: Handlová- Vežička, Jalovec, Chrenovec - Brusno, Ráztočno, Lipník, 

Nitrianske Pravno 
 Počet prípojok: 910 
 Číslo registrácie: TKR/220 
 Platnosť registrácie od: 14. 4. 2003 
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56. KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o., 053 51 Kluknava 
 Územný rozsah KDS: Kluknava 
 Počet prípojok: 155 
 Číslo registrácie: TKR/224 
 Platnosť registrácie od: 15. 12. 2004 
 
57. GEKO spol. s r.o., Cíglianska 5, 971 01 Prievidza 
 Územný rozsah KDS: Liptovský Mikuláš 
 Počet prípojok: 990 
 Číslo registrácie: TKR/228 
 Platnosť registrácie od: 17. 3. 2004 
 
58. Stavebné bytové družstvo I, Košice, Vojenská 14, 040 01 Košice 
 Územný rozsah KDS: Košice – Magurská, Helsinská 
 Počet prípojok: 5 527 
 Číslo registrácie: TKR/229 
 Platnosť registrácie od: 23. 3. 2004 (zrušená dňa 16. 12. 2020) 
 
59. DIPOS PLUS, spol. s r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 
 Územný rozsah KDS: obec Podtureň 
 Počet prípojok: 85 
 Číslo registrácie: TKR/231 
 Platnosť registrácie od: 4. 6. 2004 
 
60. OBEC SAT s.r.o., 066 01 Kochanovce 207 
 Územný rozsah KDS: Kochanovce, Papín, Hankovce, Ľubiša, Topoľovka, Myslina, Modrá nad 

Cirochou 
 Počet prípojok:745 
 Číslo registrácie: TKR/232 
 Platnosť registrácie od: 17. 6. 2004 
 
61. Družstvo BELSAT, SNP 362/63, 067 81 Belá nad Cirochou 
 Územný rozsah: obec Belá nad Cirochou 
 Počet prípojok: 644 
 Číslo registrácie: TKR/233 
 Platnosť registrácie od: 16. 7. 2004 
 
62. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Územný rozsah retransmisie: 

a) IPTV – Slovenská republika 
b) OTT (šírenie televízneho signálu po verejnom internete) – Slovenská republika 
c) Satelit DTH (direct to home – šírenie televízneho signálu prostredníctvom satelitu) – 
Slovenská republika  
Počet prípojok:  
a) IPTV – 24 501 
b) OTT – 7515 
c) DTH – 5064 

 Číslo registrácie: TKR/239 
 Platnosť registrácie od: 27. 1. 2005  
 
63. AWITECH, spol. s r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice 
 Územný rozsah KDS: Medzev 
 Počet prípojok: 550 
 Číslo registrácie: TKR/241 
 Platnosť registrácie od: 4. 4. 2005 
 
64. TV– SKV s.r.o., Strojárska 1832/93, 069 01 Snina 
 Územný rozsah KDS: Snina 
 Počet prípojok: 2 350 
 Číslo registrácie: TKR/243 
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 Platnosť registrácie od: 25. 7. 2005 
 
65. ASYSTEM spol. s r.o., Letná 3369/19, 058 01 Poprad 
 Územný rozsah: obec Utekáč 
 Počet prípojok: 191 
 Číslo registrácie: TKR/246 
 Platnosť registrácie od: 13. 1. 2006 
 
66. STASTEL, s.r.o., Zakvášov 1518/52, 017 01 Považská Bystrica 
 Územný rozsah: Považská Bystrica, časť SNP, Hliny, Zakvášov 
 Počet prípojok: 750 
 Číslo registrácie: TKR/253 
 Platnosť registrácie od: 4. 7. 2006 
 
67. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
 Územný rozsah retransmisie digitálnej retransmisie: celé územie SR 
 Územný rozsah retransmisie analógovej retransmisie: Bratislava, Banská Bystrica, Bánovce nad 

Bebravou, Bardejov, Dunajská Streda, Galanta, Košice, Lučenec, Michalovce, Nové Zámky, 
Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Sliač, Spišská Nová Ves, Strážske, Svätý Jur, Svit, Štúrovo, 
Topoľníky, Veľké Kapušany, Vranov nad Topľou, Zvolen, Žilina 

 Územný rozsah retransmisie prostredníctvom siete internet: celé územie SR 
Počet prípojok: 169 980 

 Číslo registrácie: TKR/254 
 Platnosť registrácie od: 10. 5. 2006 
 
68. TAURENT s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 
 Územný rozsah: Bratislava 
 Počet prípojok: 1 000 
 Číslo registrácie: TKR/258 
 Platnosť registrácie od: 11. 8. 2006 
 
69. SATTEL, s.r.o. Humenné, Staničná 11, 066 01 Humenné 
 Územný rozsah: Humenné, Strážske 
 Počet prípojok: 101 
 Číslo registrácie: TKR/270 
 Platnosť registrácie od: 19. 3. 2007 
 
70. SWAN Mobile, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 
 Územný rozsah: územie SR 
 Spôsob vykonávania retransmisie: KDS, internet, ViMax 
 Počet prípojok: 0 
 Číslo registrácie: TKR/275 
 Platnosť registrácie od: 26. 6. 2007 
 
71. IGJ Systems spol. s r.o., Priechod 79, 976 11 Priechod 
 Územný rozsah: Hotel Mýto 
 Počet prípojok: 36 
 Číslo registrácie: TKR/276 
 Platnosť registrácie od: 27. 7. 2007 
 
72. Drahoslav Černušák, Koperníkova 15, 920 01 Hlohovec 
 Územný rozsah KDS: Kľačany pri Trnave, Sasinkovo 
 Počet prípojok: 85 
 Ćíslo registrácie: TKR/279 
 Platnosť registrácie od: 3. 10. 2007 
 
73. DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo 
 Územný rozsah IPTV: celé územie SR 
 Počet prípojok: 23 205 
 Číslo registrácie: TKR/282 
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 Platnosť registrácie od: 6. 12. 2007 
 
74. VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze, Víťaz 40, 082 38 Víťaz 
 Územný rozsah  KDS: Víťaz 
 Počet prípojok: 290 
 Číslo registrácie: TKR/283 
 Platnosť registrácie od: 10. 12. 2007 
 
75. PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok 
 Územný rozsah KDS: Plavecký Štvrtok 
 Počet prípojok: 300 
 Číslo registrácie: TKR/284 
 Platnosť registrácie od: 13. 12. 2007 
 
76. MadNet, a.s., Kúpeľná 3318, 932 01 Veľký Meder 
 Územný rozsah: okres Dunajská Streda 
 Počet prípojok: 500 
 Číslo registrácie: TKR/286 
 Platnosť registrácie od: 3. 3. 2008 
 
77. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 
 Územný rozsah: Kúpele Trenčianske Teplice 
 Počet prípojok: 459 
 Číslo registrácie: TKR/288 
 Platnosť registrácie od: 16. 5. 2008 
 
78. TES Media, s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
 Územný rozsah KDS: Bešeňová, Divina, Divinka, Dolná Tižina, Klubina, Krasňany, Liptovská 

Porúbka, Lietava, Lietavská Lúčka, Lutiše, Maršová-Rašov, Nededza, Nezbudská Lúčka, 
Plevník-Drienové, Snežnica, Staškov, Bytča, Sklabiňa, Strečno, Turzovka, Višňové, Vysoká nad 
Kysucou, Varín, Zborov nad Bystricou, Raková, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Pribylina, 
Podvysoká, Olešná, Važec 

 Počet prípojok: 4 698 
 Číslo registrácie: TKR/290 
 Platnosť registrácie od: 6. 6. 2008 
 
79. ISPER, s.r.o., Topoľčianska 18, 851 01 Bratislava 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Počet prípojok: 2000 
 Číslo registrácie: TKR/291 
 Platnosť registrácie od: 25. 7. 2008 (zrušená dňa 16. 12. 2020) 
 
80. 3o media, s.r.o., Habovka 266, 027 32 Habovka 
 Územný rozsah: Trstená, Habovka, Oravský Podzámok, Zuberec, Nižná 
 Počet prípojok: 1293 
 Číslo registrácie: TKR/293 
 Platnosť registrácie od: 16. 9. 2008 
 
81. Asnet, s.r.o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina 
 Územný rozsah: Vrbové 
 Počet prípojok: 935 
 Číslo registrácie: TKR/294 
 Platnosť registrácie od: 1. 10. 2008 
 
82. SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Nám. SNP 212/4, 958 18 Partizánske 
 Územný rozsah KDS : Partizánske 
 Vysielač MMDS: Partizánske, Nitrianska cesta 503/60 
 Počet prípojok: 3605 
 Číslo registrácie: TKR/300 
 Platnosť registrácie od: 18. 6. 2009 
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83. GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 6082/1A, 071 01 Michalovce 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Počet prípojok: 2222 
 Spôsob vykonávania retransmisie: KDS, IPTV, DVB-T 

Číslo registrácie: TKR/302 
 Platnosť registrácie od: 28. 12. 2009 
 
84. EM - KOM, s.r.o., Družstevná 381/5, 985 11 Halič 
 Územný rozsah: Lučenec, Rúbanisko III. 
 Počet prípojok: 1500 
 Číslo registrácie: TKR/303 
 Platnosť registrácie od: 30. 4. 2010 
 
85. MLOK-Levice, s.r.o., J.Bottu 34, 934 01 Levice 
 Územný rozsah: Nová Baňa, Tlmače -Lipník, Levice, časť Čankov 
 Počet prípojok: 649 
 Číslo registrácie: TKR/306 
 Platnosť registrácie od: 7. 3. 2011 
 
86. ARTOS, a. s., Klincová 35, 821 08 Bratislava 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Počet prípojok: 5293 
 Číslo registrácie: TKR/308 
 Platnosť registrácie od: 5. 5. 2011 
 
87. Arpád Holos, Školská 405, 991 28 Vinica 
 Územný rozsah: Vinica 
 Počet prípojok: 200 
 Číslo registrácie: TKR/309 
 Platnosť registrácie od: 9. 5. 2011 
 
88. Jozef Švaňa, 1. mája 37, 941 33 Kolta 
 Územný rozsah: Kolta 
 Počet prípojok: 150 
 Číslo registrácie: TKR/312 
 Platnosť registrácie od: 25. 7. 2011 
 
89. Dávid Kondicz - KONFER networks, Skautov 10, 941 31 Dvory nad Žitavou 
 Územný rozsah KDS : Andovce 

    Územný rozsah MMDS: Dvory nad Žitavou, Nové Zámky, Strekov, Jasová, Hurbanovo, Gbelce, 
Svätý Peter, Pribeta, Dulovce, Marcelová, Chotín, Svodín 

 Počet prípojok: 300 
 Číslo registrácie: TKR/313 
 Platnosť registrácie od: 14. 10. 2011 
 
90. Regio TV, s.r.o., Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka 
 Územný rozsah: Bratislava, Medzev, Moldava nad Bodvou, Rimavská Seč 
 Počet prípojok: 1670 
 Číslo registrácie: TKR/314 
 Platnosť registrácie od: 27. 10. 2011 
 
91. Cabel net s.r.o., Poľná 583/9, 930 11 Topoľníky 
 Územný rozsah: Čalovec, Kameničná, Moča 
 Počet prípojok: 250 
 Číslo registrácie: TKR/315 
 Platnosť registrácie od: 11. 11. 2011 
 
92. I. HEIZER - MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto 110, 930 13 Horné Mýto 
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 Územný rozsah: Horné Mýto, Trhová Hradská, Ohrady, Veľké Dvorníky, Blažov, Dunajský 
Klátov, Jahodná 

 Počet prípojok: 1150 
 Číslo registrácie: TKR/316 
 Platnosť registrácie od: 25. 11. 2011 
 
93. Kabelko, s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov 
 Územný rozsah: Bardejov 
 Počet prípojok: 200 
 Číslo registrácie: TKR/318 
 Platnosť registrácie od: 21. 12. 2011 
 
94. Norttel s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa 
 Územný rozsah: Stará Ľubovňa 
 Počet prípojok: 100 
 Číslo registrácie: TKR/319 
 Platnosť registrácie od: 19. 12. 2011 
 
95. AnTechNet, s.r.o., 1. Mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
 Územný rozsah: Kysucké Nové Mesto 
 Počet prípojok: 990 
 Číslo registrácie: TKR/320 
 Platnosť registrácie od: 13. 1. 2012 
 
96. HOMAYER TV s.r.o. , Brezová 29, 974 05 Banská Bystrica 
 Územný rozsah KDS: Detva 
 Počet prípojok: 1208 
 Číslo registrácie: TKR/321 
 Platnosť registrácie od: 14. 2. 2012 
 
97. PROGRES-T, s.r.o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka 
 Územný rozsah KDS: Breza, Krušovce, Domaňovce, Danišovce, Rovinka (s dosahom na: 

Rovinku, Limbach, Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajskú Lužnú, Most pri Bratislave, Malinovo, 
Tomášovo, Malacky, Bratislava - Vrakuňa, Miloslavov) 

 Počet prípojok: 2394 
 Číslo registrácie: TKR/324 
 Platnosť registrácie od: 1. 1. 2013 
 
98. SiNET CTV s.r.o., Kukučínova 4250, 058 01 Poprad 
 Územný rozsah KDS: Veľká Lomnica 
         Počet prípojok: 303 
 Číslo registrácie: TKR/325 
 Platnosť registrácie od: 10. 8. 2012 
 
99. B&H Media Group s.r.o., Ožďany 514, 980 11 Ožďany 
 Územný rozsah: celé územie SR a internetové vysielanie do mobilných sietí 
 Počet prípojok: 849 
 Spôsob vykonávania retransmisie: IPTV, internet 
 Číslo registrácie: TKR/326 
 Platnosť registrácie od: 27. 8. 2012 
 
100. Stelartv s. r. o., Lysiná 751, 916 21 Čachtice 
 Územný rozsah KDS: Malženice, Dechtice 
 Počet prípojok: 453 
 Číslo registrácie: TKR/327 
 Platnosť registrácie od: 28. 9. 2012 
 
101. COMP-SHOP, s.r.o., Sidónie Sakalovej 150, 014 01 Bytča 
 Územný rozsah KDS: Bytča 
 Počet prípojok: 100 
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 Číslo registrácie: TKR/328 
 Platnosť registrácie od: 9. 11. 2012 
 
102. fz telecom s.r.o., Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava 
 Územný rozsah KDS: Rožňava 
 Počet prípojok: 100 
 Číslo registrácie: TKR/329 
 Platnosť registrácie od: 9. 11. 2012 
 
103. MEVIN MANAGEMENT SK, s.r.o. (predtým Vintel, s.r.o.) , Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava  
 Územný rozsah KDS: Košice, Komárno, Šaľa, Prievidza, Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, 

Ružomberok, Brezno, Senica 
 Počet prípojok: 500  
 Číslo registrácie: TKR/330 
 Platnosť registrácie od: 8. 11. 2012 
 
104. PEREMEDIA, s. r. o., Letná ul. 88/18, 945 01 Komárno 
 Územný rozsah KDS: - 
 Počet prípojok: 0 
 Číslo registrácie: TKR/331 
 Platnosť registrácie od: 13. 11. 2012 
 
105. SANTOV, s.r.o., Kúpeľná 510/5, 935 87 Santovka 
 Územný rozsah KDS: Žarnovica 
 Počet prípojok: 256 
 Číslo registrácie: TKR/332 
 Platnosť registrácie od: 5. 2. 2013 
 
106. GOLEM TECH, s.r.o., Družstevná 21, 919 43 Cífer 
 Územný rozsah KDS: Cífer, Zavar 
 Počet prípojok: 138 
 Číslo registrácie: TKR/334 
 Platnosť registrácie od: 5. 4. 2013 
 
107. BDTS s.r.o., Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
 Územný rozsah KDS: Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, Podlužany, Uhrovec 
 Počet prípojok: 4773 
 Číslo registrácie: TKR/337 
 Platnosť registrácie od: 23. 5. 2013 
 
108. SledovanieTV.sk s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: celé územie SR 
 Počet prípojok: 1000 
 Číslo registrácie: TKR/339 
 Platnosť registrácie od: 12. 11. 2013 
 
109. KOREX networks, s.r.o., Fučíková 371, 087 01 Giraltovce 
 Územný rozsah IPTV: Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, 

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 
 Počet prípojok: 1000 
 Číslo registrácie: TKR/340 
 Platnosť registrácie od: 23. 12. 2013 
 
110. JURKOVIČ - ELEKTRO s.r.o., Pod Bôrikom 38/1, 018 51 Nová Dubnica 
 Územný rozsah KDS a DVB-T: Nová Dubnica 
 Počet prípojok: 1025 
 Číslo registrácie: TKR/342 
 Platnosť registrácie od: 26. 3. 2014 
 
111. Homayer tv1, spol. s r. o., Brezová 29, 974 05 Banská Bystrica 
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 Územný rozsah KDS: Detva 
 Počet prípojok: 469 
 Číslo registrácie: TKR/344 
 Platnosť registrácie od: 29. 5. 2014 
 
112. Kinet Inštal s.r.o., Novackého 37, 971 01 Prievidza 
 Územný rozsah KDS: Prievidza, Prievidza časť Hradec, Prievidza časť Malá Lehôtka, Dolné 

Vestenice a Malá Čausa, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Kľačno, Handlová, Nitrianske 
Pravno, Jalovec, Chrenovec – Brusno, Ráztočno, Lazany, Nedožery-Brezany, Opatovce nad 
Nitrou, Koš, Zemianske Kostoľany 

 Počet prípojok: 5246 
 Číslo registrácie: TKR/345 
 Platnosť registrácie od: 30. 5. 2014 
 
113. e-Net, s.r.o., Lichnerova 35, 903 01 Senec 
 Územný rozsah KDS: Senec 
 Počet prípojok: 2121 
 Číslo registrácie: TKR/346 
 Platnosť registrácie od: 4. 6. 2014 
 
114. Peter Doskočil – PETROCOMP, Oslobodenia 794/24, 922 03 Vrbové 
 Územný rozsah KDS: Vrbové 
 Počet prípojok: 600 
 Číslo registrácie: TKR/347 
 Platnosť registrácie od: 17. 10. 2014 
 
115. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Zlaté Moravce, Cinobaňa, Gánovce, Kežmarok, Ľubica, Krpeľany, Krupina,  

Spišská Stará Ves, Turany,  Turčianske Teplice, Malé Dvorníky, Banská Štiavnica, Nesvady, 
Močenok, Valaská, Hronec, Lednické Rovné, Dolná Breznica, Dohňany, Lúky, Mestečko, Lysá 
pod Makytou, Lazy pod Makytou, Záriečie, Dudince,  Stropkov, Kalná nad Hronom, Komjatice 
Územný rozsah IPTV: celé územie SR 

 Počet prípojok: 19 822 
 Číslo registrácie: TKR/348 
 Platnosť registrácie od: 16. 12. 2014 
 
116. VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
 Územný rozsah KDS a IPTV: celé územie SR 
 Počet prípojok: 500 
 Číslo registrácie: TKR/349 
 Platnosť registrácie od: 10. 3. 2015 
 
117. Trenčianske Kúpele, s.r.o., Nejedlého 51, 841 02 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Trenčianske Teplice 
 Počet prípojok: 160 
 Číslo registrácie: TKR/352 
 Platnosť registrácie od: 2.10.2015 
 
118. SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Zvolen, Východná, Harmanec, Púchov 

Územný rozsah IPTV: celé územie SR 
 Počet prípojok: 36 175 
 Číslo registrácie: TKR/353 
 Platnosť registrácie od: 28.12.2015 
 
119. FILLECK, s.r.o., Jánošíková 12a, 986 01 Fiľakovo 
 Územný rozsah KDS: celé územie SR 
 Počet prípojok: 543 
 Číslo registrácie: TKR/356 
 Platnosť registrácie od: 10.2.2016 
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120. Správa majetku obce Bijacovce s.r.o., Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce 
 Územný rozsah KDS: Bijacovce 
 Počet prípojok: 200 
 Číslo registrácie: TKR/360 
 Platnosť registrácie od: 28.7.2016 
 
121. BitCompTV s.r.o., Levická 579, 952 01 Vráble 
 Územný rozsah KDS: Vráble 
 Počet prípojok: 150 
 Číslo registrácie: TKR/362 
 Platnosť registrácie od: 24.7.2017 
 
122. Miklovky TV, s.r.o., Ľ. Štúra 184/2, 018 51 Nová Dubnica 

 Územný rozsah KDS: Nová Dubnica časť Miklovky, Zubák, Dolné Kočkovce 
 Počet prípojok: 710 
 Číslo registrácie: TKR/363 
 Platnosť registrácie od:4.8.2017 
 
123. Ján Sopúch PROMA elektronik, Chudovská 134, 027 21 Žaškov 
 Územný rozsah KDS: Oravská Poruba, Bziny 

 Počet prípojok: 186 
 Číslo registrácie: TKR/364 
 Platnosť registrácie od: 9.8.2017 

 
124. DALNet, s.r.o., Jilemnického 20, 071 01 Michalovce 
 Územný rozsah IPTV: okres Michalovce 

 Počet prípojok:100 
 Číslo registrácie: TKR/366 
 Platnosť registrácie od: 29.12.2017 
 

125. KMG Europe, s.r.o., Hlboká cesta 60, 941 31 Dvory nad Žitavou  
 Územný rozsah IPTV, KDS, MMDS, MVDS: celé územie SR 

 Počet prípojok: 99 
 Číslo registrácie: TKR/367 
 Platnosť registrácie od: 29.1.2018 
 

126. Detronics Plus, s.r.o., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen  
 Územný rozsah  KDS: Pliešovce 

 Počet prípojok: 99 
 Číslo registrácie: TKR/368 
 Platnosť registrácie od: 29.1.2018 
 

127. Spoje, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica  
 Územný rozsah IPTV: Banská Bystrica 
 Územný rozsah OTT: celé územie SR 

 Počet prípojok: IPTV:95, OTT:1 
 Číslo registrácie: TKR/371 
 Platnosť registrácie od: 26.6.2020 
 

128. GAYA, s.r.o., P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin  
 Územný rozsah IPTV: Martin, Vrútky, Turčianske Teplice 
 Územný rozsah OTT: celé územie SR 

 Počet prípojok: IPTV:18, OTT:3 
 Číslo registrácie: TKR/372 
 Platnosť registrácie od: 10.7.2020 
 

129. BBX s.r.o., Kpt.O. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica  
 Územný rozsah IPTV: celé územie SR 

 Počet prípojok:650 
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 Číslo registrácie: TKR/373 
 Platnosť registrácie od: 9.7.2020 
 

130. EHS, s.r.o., Pplk. Pľjušťa 8, 909 01 Skalica  
 Územný rozsah KDS: mesto Holíč 

 Počet prípojok:2500 
 Číslo registrácie: TKR/374 
 Platnosť registrácie od: 21.12.2020 

 
 
Prevádzkovanie retransmisie systémom MMDS 
 
1. TV TV, spol. s r.o. Trebišov, M. R. Štefánika 2436, 075 01 Trebišov 
 Vysielač MMDS: Hraň 
 Počet prípojok: 330 
 Číslo registrácie: TKR/127 
 Platnosť registrácie od: 11. 12. 1998 
 
2. MIPAS, s.r.o., Belopotockého , 031 01 Liptovský Mikuláš 
 Vysielač MMDS: Liptovský Mikuláš, kóta Háj – Nicovo 
 Počet prípojok: 500 
 Číslo registrácie: TKR/158 
 Platnosť registrácie od: 21. 12. 1999 (zrušená dňa 26. 8. 2020) 
 
3. NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 55, 949 01 Nitra 
 Vysielač MMDS: Poľana 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Spôsob vykonávania retransmisie: MMDS, MVDS, DVB-T, satelit, OTT, ST  

Počet prípojok: 900 
 Číslo registrácie: TKR/178 
 Platnosť registrácie od: 10. 10. 2000 
 
4. Asnet, s.r.o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina 
 Vysielač MMDS: Rajec a okolie, Ráztoka 
 Počet prípojok: 1 180 
 Číslo registrácie: TKR/265 
 Platnosť registrácie od: 4. 12. 2006 
 
5. OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 022 01 Čadca 
 Územný rozsah: Stará Bystrica, Čierne, Turzovka, Kysucké Nové Mesto, Skalité, Široké 
 Počet prípojok: 1855 
 Číslo registrácie: TKR/273 
 Platnosť registrácie od: 11. 6. 2007 
 
6. VFT, s. r. o., Podvysoká 345, 023 57 Podvysoká 
 Vysielač MMDS: Žaškov-Komjatná 
 Územný rozsah: Žaškov, Komjatná a okolité usadlosti 
 Počet prípojok: 316 
 Číslo registrácie: TKR/296 
 Platnosť registrácie od: 26. 1. 2009 
 
7. Nitrička media  s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra 
 Vysielač MMDS: Zobor 
 Počet prípojok: 100 
 Číslo registrácie: TKR/304 
 Platnosť registrácie od: 21. 7. 2010 
 
 
Prevádzkovanie retransmisie systémom MVDS 
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1. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 
 Vysielač MVDS: Nitra, Bratislava 
 Počet prípojok: 1695 
 Číslo registrácie: TKR/121 
 Platnosť registrácie od: 30. 7. 1998 
 
2. Decora, s.r.o. v likvidácii, Matičné námestie 1434, 022 01 Čadca 
 Územný rozsah: Čadca a okolie 
 Vysielač MVDS: Čadca 3 
 Počet prípojok: 800 
 Číslo registrácie: TKR/297 
 Platnosť registrácie od: 25. 2. 2009  
 
 
Prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom GSM a UMTS 
 
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Počet prípojok: 1 409571 (spolu s DIGI SLOVAKIA, s.r.o.) 
 Spôsob vykonávania retransmisie: GSM, UMTS, satelit, OTT 

Číslo registrácie: TKR/255 
 Platnosť registrácie od: 18. 5. 2006 
 
2. Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Počet prípojok: 230 000 
 Číslo registrácie: TKR/257 
 Platnosť registrácie od: 4. 7. 2006 
 
3. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
 Územný rozsah: celé územie SR 
 Počet prípojok: 3474 
 Spôsob vykonávania retransmisie: GSM, UMTS, IPTV, LTE, internet 
 Číslo registrácie: TKR/357 
 Platnosť registrácie od: 7.3.2016 
 
 
Prevádzkovanie retransmisie prostredníctvom vysielačov DVB-T a DVB-S/DTH 
(satelit) 
 
1. TV SEN, s.r.o., Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 
 Územný rozsah: Skalica a okolie, Myjava a okolie 
 Počet prípojok: daný dosahom vysielačov Skalica a Myjava 
 Číslo registrácie: TKR/317 
 Platnosť registrácie od: 16. 12. 2011 
 
2. T - Video Agency, s.r.o., Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice 

Telefón: 0905229394 
 Vysielače DVB-T: Žilina, Bratislava, Skalica – Borský Mikuláš, Jaslovské Bohunice 
 Počet prípojok: predpoklad 600 
 Číslo registrácie: TKR/322 
 Platnosť registrácie od: 6. 3. 2012 
 
3. Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o., Hollého 2, 902 01 Pezinok 
 Vysielač DVB-T: Pezinok 
 Počet prípojok: neuvedený 
 Číslo registrácie: TKR/333 
 Platnosť registrácie od: 1. 2. 2013 
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4. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica 
 Územný rozsah: Slovenská republika 
 Vysielač  DVB-T: Cesta na Kamzík 14, Bratislava 
 Počet prípojok: 1500000 
 Číslo registrácie: TKR/338 
 Platnosť registrácie od: 6. 8. 2013 
 
5. Novocentrum Nové Zámky a.s., Hlavné námestie 7, 940 01 Nové Zámky 
 Územný rozsah: Nové Zámky a okolie 
 Vysielač  DVB-T: Hlavné námestie 10, Nové Zámky 
 Počet prípojok: 300 
 Číslo registrácie: TKR/341 
 Platnosť registrácie od: 4. 2. 2014 
 
6. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov 
 Územný rozsah: dosahom vysielača 
 Vysielač  DVB-T: bytový dom č. 1417, Púchov 
 Počet prípojok: 250 
 Číslo registrácie: TKR/343 
 Platnosť registrácie od: 15. 4. 2014 
 
7. Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Komenského 1645/3, 911 01 Trenčín 
 Územný rozsah retransmisie: dosah 58. kanál Trenčín 
 Vysielač  DVB-T: Trenčín - Záblatie 
 Počet prípojok:50 
 Číslo registrácie: TKR/354 
 Platnosť registrácie od: 30.12.2015 
 
8. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 
 Územný rozsah retransmisie: celé územie SR 
 Vysielač DVB-T: Cesta na Kamzík 14, Bratislava 
 Spôsob vykonávania retransmisie: DVB-T, satelit 

Počet prípojok: neobmedzený 
 Číslo registrácie: TKR/359 
 Platnosť registrácie od: 1.7.2016 
 
9. CRYSTAL TRADE s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava 
 Územný rozsah retransmisie: Bratislava a okolie 
 Vysielač  DVB-T: Cesta na Kamzík 14, Bratislava 
 Spôsob vykonávania retransmisie: DVB-T, Kamzík, 37 kanál 

Počet prípojok: 250 
 Číslo registrácie: TKR/370 
 Platnosť registrácie od: 31.7.2018 
 
 
Retransmisia rozhlasových programových služieb:  
1.      AVIS s.r.o., Dolnohorská 539, 949 01 Nitra  
 Územný rozsah:   v dosahu vysielačov 
 Rozhlasové vysielače: DAB+ 

Nitra Zobor, Košice – Heringeš, Banská Bystrica – Panský Diel, Banská Bystrica – Laskomer, 
Bratislava – Kamzík, Žilina-Krížava, Dunajská Streda 

 Počet prípojok:  Slovenská republika 
 Číslo registrácie: TKR/369 
 Platnosť registrácie od: 19.6.2018 
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ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE 
STAV V ROKU 2020 

 
 
I. Multiregionálne vysielanie 
II. Regionálne vysielanie 
III. Lokálne vysielanie 
IV. Krátkodobé vysielanie 
V. Licencie na digitálne vysielanie 
 

 
Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie  
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Slovensko 
Frekvencie: 
89,1 MHz Stará Ľubovňa 
90,1 MHz Banská Bystrica  
90,9 MHz Modrý Kameň 
91,2 MHz Nitra 
91,2 MHz Snina 
92,2 MHz Dubnica nad Váhom 
92,2 MHz Poprad 
92,2 MHz Veľká Franková 
92,2 MHz Ždiar 
93,5 MHz Bardejov 
95,9 MHz Trenčín 
96,3 MHz Štúrovo 
96,6 MHz Bratislava 
96,6 MHz Košice 
96,6 MHz Malá Franková 
96,6 MHz Osturňa 
96,6 MHz Spišská Stará Ves 
97,3 MHz Rožňava 
99,0 MHz Banská Štiavnica 
102,4 MHz Námestovo 
103,2 MHz Nové Mesto nad Váhom 
103,5 MHz Žilina 
103,6 MHz Lučenec 
103,8 MHz Ružomberok 
  
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Regina 
Frekvencie: 
Rádio Regina Bratislava: 
91,7 MHz Štúrovo 
99,3 MHz Bratislava 
100,7 MHz Nové Mesto nad Váhom 
102,2 MHz Nitra 
Rádio Regina Banská Bystrica: 
88,2 MHz Lučenec 
88,5 MHz Modrý Kameň 
95,0 MHz Rimavská Sobota 
96,9 MHz Poprad 
100,1 MHz Žilina 
100,4 MHz Námestovo 
100,6 MHz Ružomberok 
101,5 MHz Banská Bystrica 
Rádio Regina Košice: 
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88,6 MHz Rožňava 
89,2 MHz Trebišov 
89,3 MHz Bardejov 
94,4 MHz Svidník 
97,2 MHz Medzilaborce 
100,3 MHz Košice 
100,3 MHz Malá Franková 
100,3 MHz Osturňa 
100,3 MHz Spišská Stará Ves 
101,5 MHz Veľká Franková 
101,5 MHz Ždiar 
102,3 MHz Stará Ľubovňa 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Devín 
Frekvencie: 
88,7 MHz Námestovo 
88,8 MHz Bardejov 
89,6 MHz Plešivec (18:00-6:00) 
90,0 MHz Rožňava 
90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
94,2 MHz Poprad 
95,6 MHz Borský Mikuláš 
96,1 MHz Stará Ľubovňa 
96,2 MHz Košice 
97,2 MHz Žilina 
97,6 MHz Raslavice 
97,8 MHz Trenčín 
98,7 MHz Nové Zámky (18:00-6:00) 
99,7 MHz Trebišov 
99,8 MHz Zvolen 
99,9 MHz Giraltovce 
102,0 MHz Banská Bystrica 
102,2 MHz Snina 
102,6 MHz Banská Štiavnica 
103,1 MHz Modrý Kameň 
104,4 MHz Bratislava 
104,6 MHz Ružomberok 
106,2 MHz Štúrovo (18:00-6:00) 
106,7 MHz Prešov 
106,7 MHz Trebišov 
1521,0 kHz Rimavská Sobota (stredné vlny) 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio_FM 
Frekvencie: 
89,0 MHz Zvolen 
89,3 MHz Bratislava 
91,7 MHz Dolný Kubín 
91,8 MHz Čadca 
91,9 MHz Námestovo 
94,5 MHz Žilina 
98,0 MHz Lučenec (18:00-6:00) 
98,3 MHz Modrý Kameň (18:00-6:00) 
98,4 MHz Žiar nad Hronom 
98,9 MHz Stará Ľubovňa 
101,2 MHz Košice 
101,2 MHz Trenčín 
101,3 MHz Trebišov 
101,5 MHz Prešov 
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101,7 MHz Bardejov 
102,1 MHz Ružomberok 
102,8 MHz Borský Mikuláš 
102,8 MHz Nové Zámky 
103,7 MHz Štúrovo 
104,3 MHz Poprad 
105,4 MHz Banská Bystrica 
105,8 MHz Moldava nad Bodvou (18:00-6:00) 
105,9 MHz Rožňava (18:00-6:00) 
107,6 MHz Snina 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Patria 
Frekvencie: 
89,6 MHz Plešivec (6:00-18:00) 
91,4 MHz Dunajská Streda (6:00-18:00) 
98,0 MHz Lučenec (6:00-18:00) 
98,7 MHz Nové Zámky (6:00-18:00) 
98,9 MHz Bratislava (6:00-18:00)  
98,3 MHz Modrý Kameň (6:00-18:00) 
102,4 MHz Senec (6:00-18:00) 
105,8 MHz Moldava nad Bodvou (6:00-18:00) 
105,9 MHz Rožňava (6:00-18:00) 
106,2 MHz Štúrovo (6:00-18:00) 
106,7 MHz Trebišov 
702,2 kHz Košice (stredné vlny) 
1098,0 kHz Nitra (stredné vlny) 
1521,0 kHz Rimavská Sobota (stredné vlny) 

 
Multiregionálne vysielanie 
 
1. D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava 

Názov programovej služby: EXPRES 
Frekvencie: 
88,4 MHz Hlohovec 
88,4 MHz Ružomberok 
88,9 MHz Liptovský Mikuláš  
89,2 MHz Brezno (od 4. 12. 2021) 
89,3 MHz Rimavská Sobota 
89,7 MHz Nitra 
91,0 MHz Budulov 
92,6 MHz Zvolen 
92,7 MHz Nové Zámky 
92,7 MHz Žarnovica 
92,8 MHz Krupina 
92,9 MHz Detva 
93,0 MHz Brezno 
93,1 MHz Martin 
93,1 MHz Terchová 
93,6 MHz Donovaly 
93,7 MHz Spišská Nová Ves 
94,9 MHz Handlová (od 4. 12. 2021) 
95,0 MHz Nová Baňa (od 4. 12. 2021) 
95,1 MHz Banská Štiavnica 
95,2 MHz Košice 
95,3 MHz Levoča 
95,4 MHz Dolný Hričov 
95,4 MHz Dolný Kubín 
95,4 MHz Heľpa 
95,4 MHz Handlová 
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95,4 MHz Martin 
95,7 MHz Rožňava 
96,3 MHz Stará Turá 
96,4 MHz Partizánske 
96,4 MHz Poprad 
96,5 MHz Banská Bystrica 
96,5 MHz Námestovo 
96,5 MHz Žilina 
96,9 MHz Bánovce nad Bebravou (od 14. 12. 2020) 
97,0 MHz Levice 
97,7 MHz Spišská Nová Ves (odňatá na vl. žiadosť dňa 25. 3. 2020) 
98,2 MHz Bardejov 
99,4 MHz Štúrovo 
99,5 MHz Liptovská Osada 
99,5 MHz Prešov 
99,5 MHz Východná 
99,6 MHz Zlaté Moravce (od 4. 12. 2021) 
99,6 MHz Žarnovica (od 4. 12. 2021) 
99,7 MHz Nové mesto nad Váhom 
99,8 MHz Topoľčany 
101,1 MHz Lučenec 
101,1 MHz Žiar nad Hronom 
102,5 MHz Trenčín 
105,2 MHz Považská Bystrica 
105,7 MHz Stará Ľubovňa 
106,2 MHz Košice 
106,5 MHz Modrý Kameň 
106,9 MHz Skalica 
107,5 MHz Prievidza 
107,6 MHz Bratislava 
107,0 MHz Senica 
107,5 MHz Čadca 
Územný rozsah vysielania: vysielanie terestriálne a prostredníctvom satelitu  
Číslo licencie: R/112 
Platnosť licencie: 10. 2. 2013 - 10. 2. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
2. RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava 

Názov programovej služby: FUN RADIO 
Frekvencie: 
87,7 MHz Košice 
89,1 MHz Trenčín 
89,2 MHz Ružomberok 
91,6 MHz Lučenec 
93,2 MHz Tornaľa 
94,0 MHz Nitra 
94,3 MHz Bratislava 
95,0 MHz Liptovský Mikuláš 
99,2 MHz Žilina 
102,5 MHz Poprad 
102,8 MHz Bardejov 
102,8 MHz Rožňava 
102,9 MHz Košice – mesto 
104,0 MHz Banská Bystrica 
104,0 MHz Senica 
106,3 MHz Považská Bystrica 
107,1 MHz Banská Štiavnica 
Číslo licencie: R/116 
Platnosť licencie: 19. 12. 2013 - 19. 12. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
3. Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica 
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Názov programovej služby: Rádio Lumen 
Frekvencie: 
89,4 MHz Martin 
89,7 MHz Ružomberok 
89,8 MHz Žilina 
90,6 MHz Skalité 
92,9 MHz Lendak 
92,9 MHz Prešov - Stráž 
93,2 MHz Snina 
93,3 MHz Banská Štiavnica 
93,3 MHz Trenčín 
93,5 MHz Štúrovo 
93,7 MHZ Nové Mesto nad Váhom 
93,8 MHz Bratislava - mesto 
94,4 MHz Košice 
95,2 MHz Staré Hory 
95,6 MHz Topoľčany 
95,7 MHz Nitra 
96,1 MHz Senica 
97,8 MHz Medzilaborce  
97,8 MHz Stropkov 
98,0 MHz Zlaté Moravce 
98,1 MHz Prievidza 
98,1 MHz Trnava 
99,1 MHz Bardejov 
99,6 MHz Spišská Stará Ves 
99,8 MHz Levoča 
99,8 MHz Stará Ľubovňa 
102,9 MHz Banská Bystrica - mesto 
102,9 MHz Štrbské Pleso 
103,3 MHz Michalovce 
103,4 MHz Brezno 
105,2 MHz Skalica 
105,8 MHz Čadca 
105,8 MHz Námestovo 
106,3 MHz Lučenec 
106,3 MHz Rožňava 
Číslo licencie: R/119 
Platnosť licencie: 4. 6. 2014 - 4. 6. 2022 

 
4. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Jemné 
Frekvencie: 
87,7 MHz Banská Bystrica 
87,8 MHz Nitra 
88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
89,7 MHz Námestovo 
91,9 MHz Zlaté Moravce 
92,4 MHz Trstená 
92,5 MHz Nová Baňa 
93,8 MHz Rimavská Sobota 
96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
98,1 MHz Spišská Nová Ves 
98,5 MHz Tornaľa 
98,6 MHz Košice 
99,4 MHz Rožňava 
99,6 MHz Brezno 
99,6 MHz Lučenec 
101,3 MHz Ružomberok 
103,6 MHz Poprad 
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104,2 MHz Levice 
104,5 MHz Štúrovo 
106,6 MHz Bratislava 
106,9 MHz Žilina 
107,7 MHz Stará Ľubovňa 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/84 
Platnosť licencie: 4. 2. 2004 - 4. 2. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Jemné 
Frekvencie: 
87,7 MHz Banská Bystrica 
87,8 MHz Nitra 
88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
89,7 MHz Námestovo 
91,9 MHz Zlaté Moravce 
92,4 MHz Trstená 
92,5 MHz Nová Baňa 
93,8 MHz Rimavská Sobota 
96,3 MHz Liptovský Mikuláš 
98,1 MHz Spišská Nová Ves 
98,5 MHz Tornaľa 
98,6 MHz Košice 
99,4 MHz Rožňava 
99,6 MHz Brezno 
99,6 MHz Lučenec 
101,3 MHz Ružomberok 
103,6 MHz Poprad 
104,2 MHz Levice 
104,5 MHz Štúrovo 
106,6 MHz Bratislava 
106,9 MHz Žilina 
107,7 MHz Stará Ľubovňa 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/133 
Platnosť licencie: 5. 2. 2020 - 5. 2. 2028  
 

5. GES Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock 
Frekvencie: 
88,8 MHz Nitra 
89,0 MHz Rožňava 
89,1 MHz Lučenec 
92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
94,8 MHz Košice 
95,1 MHz Považská Bystrica 
95,9 MHz Snina 
97,3 MHz Piešťany 
97,6 MHz  Bratislava, Devínska 
97,6 MHz Banská Bystrica 
98,1 MHz Čadca 
98,7 MHz Martin 
98,7 MHz Žilina 
98,8 MHz Ružomberok 
100,3 MHz Bratislava 
100,3 MHz Trenčín 
102,4 MHz Rimavská Sobota 
105,2 MHz Prešov 
107,3 MHz Poprad 
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Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/88 
Platnosť licencie: 22. 7. 2004 – 22. 7. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
GES Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock 
Frekvencie: 
88,8 MHz Nitra 
89,0 MHz Rožňava 
89,1 MHz Lučenec 
92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
94,8 MHz Košice 
95,1 MHz Považská Bystrica 
95,9 MHz Snina 
97,3 MHz Piešťany 
97,6 MHz  Bratislava, Devínska 
97,6 MHz Banská Bystrica 
98,1 MHz Čadca 
98,7 MHz Martin 
98,7 MHz Žilina 
98,8 MHz Ružomberok 
100,3 MHz Bratislava 
100,3 MHz Trenčín 
102,4 MHz Rimavská Sobota 
105,2 MHz Prešov 
107,3 MHz Poprad 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/136 
Platnosť licencie: 23. 7. 2020 - 23. 7. 2028  

 
6. T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio 7 
Frekvencie: 
88,6 MHz Košice 
91,3 MHz Rožňava 
91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
101,0 MHz Žilina 
103,6 MHz Bratislava 
103,6 MHz Nitra 
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
107,7 MHz Banská Bystrica 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/90 
Platnosť licencie: 20. 5. 2005 – 20. 5. 2021(predĺžená platnosť licencie) 

 
 T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio 7 
Frekvencie: 
88,6 MHz Košice 
91,3 MHz Rožňava  
91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
101,0 MHz Žilina 
103,6 MHz Bratislava 
103,6 MHz Nitra  
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
107,7 MHz Banská Bystrica 
Číslo licencie: R/140 
Platnosť licencie: 21. 5. 2021 – 21. 5. 2029 

 
7. Rádio Šport s.r.o., Tolstého 18, Košice - mestská časť Sever, 040 01 Košice 
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Názov programovej služby: Rádio Šport 
Frekvencie: 
89,8 MHz Prešov 
93,1 MHz Košice 
93,2 MHz Poprad 
98,7 MHz Banská Bystrica 
104,2 MHz Žilina 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/97 
Platnosť licencie: 10. 1. 2007 – 10. 1. 2023 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 12. 2. 
2020 na vl. žiadosť) 

 
8. Best FM Media spol. s r.o., Strojnícka 31, 821 05 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Best FM 
Frekvencie: 
88,0 MHz Bratislava 
88,1 MHz Žarnovica  
88,1 MHz Zvolen 
88,2 MHz Nitra 
89,5 MHz Považská Bystrica 
90,3 MHz Poprad  
90,4 MHz Kotešová  
90,6 MHz Bratislava 
91,0 MHz Žiar nad Hronom 
91,6 MHz Piešťany  
93,0 MHz Trebišov 
93,0 MHz Trnava 
93,8 MHz Košice 
94,0 MHz Prešov 
95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 
95,6 MHz Banská Bystrica 
95,6 MHz Bratislava 
98,0 MHz Žilina 
98,9 MHz Trenčín  
99,7 MHz Malacky 
103,3 MHz Spišská Nová Ves 
105,5 MHz Bratislava 
105,6 MHz Stupava 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/101 
Platnosť licencie: 5. 12. 2007 – 5. 12. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 

 
9. EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 

Názov programovej služby: Europa 2 
Frekvencie: 
87,9 MHz Čadca 
93,5 MHz Martin 
93,6 MHz Ružomberok 
95,2 MHz Námestovo 
95,2 MHz Nitra 
96,3 MHz Považská Bystrica 
98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom 
100,9 MHz Poprad 
102,0 MHz Košice 
102,8 MHz Žilina 
103,7 MHz Prešov 
104,8 MHz Bratislava 
106,0 MHz Banská Bystrica 
107,1 MHz Bardejov 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
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Číslo licencie: R/105 
Platnosť licencie: 6. 10. 2010 - 6. 10. 2026 (predĺžená platnosť licencie) 

 
10. RADIO ONE ROCK, s.r.o., Mostná 3, 949 01 Nitra 

Názov programovej služby: Radio One Rock 
Frekvencia: 
91,3 MHz Banská Bystrica (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
91,8 MHz Trenčín (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
93,4 MHz Trnava (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
97,4 MHz Topoľčany (odňatá dňa 26. 2. 2020) 
98,1 MHz Zvolen (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
104,5 MHz Prievidza (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
105,4 MHz Nitra (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
107,2 MHz Martin (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
Číslo licencie: R/106  
Platnosť licencie: 25. 6. 2010 – 25. 6. 2026 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 23. 9. 
2020) 

 
11. CORPORATE LEGAL, s. r. o., Miletičova 5B, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08 

Názov programovej služby: Rádio Vlna 
Frekvencie: 
87,9 MHz Dolný Kubín 
88,1 MHz Marovka 
88,5 MHz Snina 
90,0 MHz Medzilaborce 
90,7 MHz Námestovo 
91,1 MHz Brezno 
91,1 MHz Ružomberok 
92,0 MHz Žiar nad Hronom 
92,4 MHz Stropkov 
92,7 MHz Žilina Zástranie 
92,8 MHz Ružomberok 
92,9 MHz Prievidza - Silo 
95,6 MHz Bardejov 
95,7 MHz Košice mesto 
96,0 MHz Lučenec 
96,1 MHz Nitra 
99,0 MHz Trebišov 
99,6 MHz Čadca 
101,4 MHz Rožňava 
101,8 MHz Bratislava 
104,8 MHz Poprad 
104,9 MHz Martin 
105,1 MHz Banská Štiavnica 
105,5 MHz Trenčín 
105,8 MHz Prešov 
106,6 MHz Banská Bystrica - Panský diel 
106,7 MHz Rimavská Sobota 
107,0 MHz Dobšiná 
Číslo licencie: R/117 
Platnosť licencie: 22. 12. 2013 – 22. 12. 2029 (predĺžená platnosť licencie)  

 
12. C.S.M. group s. r. o., Račianska 153, 831 53 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Jazz 
Frekvencia: 
88,6 MHz Banská Bystrica 
90,1 MHz Bratislava 
91,0 MHz Poprad 
91,1 MHz Rimavská Sobota 
92,6 MHz Bratislava 
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95,0 MHz Trenčín 
95,3 MHz Rožňava 
96,7 MHz Liptovský Mikuláš 
98,0 MHz Ružomberok 
98,3 MHz Dunajská Streda 
98,5 MHz Tvrdošín 
100,6 MHz Levice 
100,7 MHz Zvolen 
103,9 MHz Spišská Nová Ves 
104,1 MHz Nitra 
104,4 MHz Michalovce 
106,1 MHz Bratislava 
106,2 MHz Trnava 
106,3 MHz Martin 
106,4 MHz Čadca 
106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
106,4 MHz Prievidza 
106,5 MHz Žilina 
107,7 MHz Košice 
107,7 MHz Dolný Kubín 
107,5 MHz Prešov 
Vysielanie aj prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/121 
Platnosť licencie: 28. 11. 2012 – 28. 11. 2028 (odňatá dňa 8. 4. 2020 na vl. žiadosť) 

 
 
Regionálne vysielanie 
 
1. INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 

Názov programovej služby: RADIO VIVA 
Frekvencie: 
93,3 MHz  Bratislava 
94,9 MHz Bratislava 
94,9 MHz Bratislava - Devínska 
101,1 MHz Bratislava 
101,1 MHz Bratislava 4 
101,0 MHz Nitra 
101,0 MHz Trnava 
Číslo licencie: R/104 
Platnosť licencie: 6. 10. 2016 – 6. 10. 2024 (predlžená platnosť licencie) 

 
2. SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio SiTy 
Frekvencie: 
89,7 MHz Bratislava 
92,1 MHz Galanta 
92,3 MHz Bratislava 
96,0 MHz Bratislava 
98,5 MHz Bratislava 
107,0 MHz Bratislava (odňatá dňa 6. 5. 2020 na vl. žiadosť) 
Číslo licencie: R/87 
Platnosť licencie: 28. 5. 2004 - 28. 5. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio SiTy 
Frekvencie: 
89,7 MHz Bratislava 
92,1 MHz Galanta 
92,3 MHz Bratislava 
96,0 MHz Bratislava 
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98,5 MHz Bratislava 
107,0 MHz Bratislava (odňatá dňa 6. 5. 2020 na vl. žiadosť) 
Číslo licencie: R/135 
Platnosť licencie: 29. 5. 2020 – 29. 5. 2028 

  
3. Marián Dokupil – Doko Media, Kollárova 1308/34, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Názov programovej služby: Rádio MUZIKA 
Frekvencie: 
88,3 MHz Púchov 
88,5 MHz Dubnica nad Váhom 
89,8 MHz Trenčín 
92,8 MHz Trenčín 
96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
104,4 MHz Považská Bystrica 
Číslo licencie: R/89 
Platnosť licencie: 13. 12. 2004 – 13. 12. 2020 (predĺžená platnosť licencie) 

 
4. Rádio Bojnice s.r.o., Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice 

Názov programovej služby: Rádio Beta 
Frekvencie: 
89,7 MHz Zvolen 
90,5 MHz Banská Bystrica 
91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 4. 12. 2021) 
93,9 MHz Prievidza 
102,0 MHz Handlová 
104,3 MHz Trenčín 
Číslo licencie: R/92 
Platnosť licencie: 6. 3. 2006 – 6. 3. 2022 (predĺžená platnosť licencie) 

 
Rádio Bojnice s.r.o., Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice 
Názov programovej služby: Rádio Beta 
Frekvencie: 
89,7 MHz Zvolen 
90,5 MHz Banská Bystrica 
91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 4. 12. 2021) 
93,9 MHz Prievidza 
102,0 MHz Handlová 
104,3 MHz Trenčín 
Číslo licencie: R/143 
Platnosť licencie: 7. 3. 2022 – 7. 3. 2030 

 
5. Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice 

Názov programovej služby: Rádio Košice 
Frekvencie: 
89,5 MHz Spišská Nová Ves 
90,4 MHz Prešov 
90,8 MHz Prešov-Stráž  
91,0 MHz Trebišov 
91,7 MHz Košice 
91,7 MHz Poprad 
92,6 MHz Levoča 
93,2 MHz Poprad 
95,9 MHz Liptovský Mikuláš  
97,0 MHz Michalovce  
102,0 MHz Rožňava 
102,7 MHz Michalovce 
103,2 MHz Budulov 
106,9 MHz Košice 
Číslo licencie: R/93 
Platnosť licencie: 17. 7. 2006 – 18. 7. 2022 (predĺžená platnosť licencie) 



 12

 
6. RADIO ROCK, s. r. o., Štefánikova 52, 949 01 Nitra 

Názov programovej služby: Radio One Retro 
Vysielanie prostredníctvom frekvencie: 
92,4 MHz Ružomberok (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
94,7 MHz Topoľčany (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
95,8 MHz Žiar nad Hronom (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
Číslo licencie: R/110 
Platnosť licencie: 2. 7. 2010 - 2. 7. 2026 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 23. 9. 2020) 

 
7. GROUND 4, s. r. o., Malého 2636/72, 909 01 Skalica 

Názov programovej služby: Záhorácke rádio 
Vysielanie prostredníctvom frekvencie: 
89,2 MHz Skalica 
101,5 MHz Senica 
Číslo licencie: R/111 
Platnosť licencie: 25. 1. 2011 – 25. 1. 2027 (predĺžená platnosť licencie) 

 
8. Rádio WOW s.r.o., Považská 1706/35, Trenčín 911 01 

Názov programovej služby: Rádio WOW 
Frekvencie: 
88,3 MHz Púchov (od 14. 12. 2020) 
88,5 MHz Dubnica nad Váhom (od 14. 12. 2020) 
90,4 MHz Bánovce nad Bebravou 
90,5 MHz Prievidza 
90,6 MHz Nitra ((od 4. 12. 2021) 
92,3 MHz Levice (od 4. 12. 2021) 
93,6 MHz Nitra 
101,7 MHz Dubnica nad Váhom 
104,4 MHz Považská Bystrica (od 14. 12. 2020) 
106,7 MHz Partizánske 
106,7 MHz Trenčín 
106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
Číslo licencie: R/113 
Platnosť licencie: 22. 6. 2011 - 22. 6. 2027 (predĺžená platnosť licencie) 

 
9. MAXMEDIA, s.r.o., lokalita Hetmín 7113, 927 01 Šaľa 

Názov programovej služby: radio.MAX 
Frekvencie: 
98,7 MHz Nové Zámky 
101,0 MHz Nitra 
Číslo licencie: R/114 
Platnosť licencie: 28. 5. 2012 - 28. 5. 2020 (odňatá dňa 6. 3. 2020 na vl. žiadosť) 

 
10. FRONTINUS s.r.o., Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 

Názov programovej služby: Rádio Frontinus 
Frekvencie: 
96,1 MHz Čadca 
96,2 MHz Martin 
104,6 MHz Žilina 
Číslo licencie: R/115 
Platnosť licencie: 4. 9. 2012 - 4. 9. 2028 (predĺžená platnosť licencie) 

 
11. INICIATÍVA s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 

Názov programovej služby: Rádio Roma 
Frekvencie: 
97,2 MHz Prešov 
99,4 MHz Banská Bystrica 
Číslo licencie: R/131 
Platnosť licencie: 9. 7. 2016 - 9. 8. 2024 (odňatá dňa 25. 3. 2020 na vl. žiadosť) 
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12. Rádio Rebeca, s.r.o., M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin 
Názov programovej služby: Rádio Rebeca 
Frekvencia: 
88,6 MHz Žilina 
89,0 MHz Dolný Kubín 
99,6 MHz Martin 
99,8 MHz Liptovský Mikuláš  
Číslo licencie: R/123 
Platnosť licencie: 10. 7. 2013 – 10. 7. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
13. RADIO ONE, s.r.o., Štefánikova 52, 949 01 Nitra 

Názov programovej služby: Rádio One 
Frekvencie: 
89,2 MHz Brezno (odňatá dňa 26. 2. 2020) 
90,6 MHz Nitra (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
91,4 MHz Žiar nad Hronom (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
94,9 MHz Handlová (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
95,0 MHz Nová Baňa (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
107,5 MHz Ružomberok (odňatá dňa 1. 7. 2020) 
Číslo licencie: R/91 
Platnosť licencie: 2. 12. 2005 – 2. 12. 2021 (predĺžená platnosť licencie) (odňatá dňa 23. 9. 
2020) 

 
14. KISS rádio s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice 

Názov programovej služby: Rádio KISS 
Frekvencie: 
104,1 MHz Prešov 
104,5 MHz Košice 
Číslo licencie: R/126 
Platnosť licencie: 14. 8. 2014 - 14. 8. 2022 

 
15. Rádio Prešov, s.r.o., Špitálska 5, 080 01 Prešov 

Názov programovej služby: SKY RÁDIO  
Frekvencie: 
91,4 MHz Prešov 
95,0 MHz Humenné 
97,4 MHz Stará Ľubovňa 
97,7 MHz Košice 
106,6 MHz Poprad 
Číslo licencie: R/100 
Platnosť licencie: 21. 8. 2007 – 21. 8. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 

 
 
Lokálne vysielanie 

 
1. Radio ON s.r.o., Farského 8, 851 01 Bratislava 

Názov programovej služby:  Rádio THE END 
Frekvencie: 
97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 
97,2 MHz Bratislava – Technopol 
Číslo licencie: R/99 
Platnosť licencie: 16. 8. 2007 – 17. 8. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 

 
2. BP Media, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 

Názov programovej služby: RÁDIO YES 
Frekvencia: 
102,9 MHz Topoľčany 
Číslo licencie: R/102 
Platnosť licencie: 20. 12. 2007 – 20. 12. 2023 (predĺžená platnosť licencie) 
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3. L-MEDIA, s. r. o., Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Názov programovej služby: Rádio LIPTOV 
Frekvencia: 
106,4 MHz Liptovský Mikuláš 
Číslo licencie: R/107 
Platnosť licencie: 26. 8. 2009 - 26. 8. 2025 (predĺžená platnosť licencie) 

 
4. WINTER média, a.s., Teplická 63, 921 01 Piešťany 

Názov programovej služby: Rádio Piešťany 
Frekvencia: 
90,2 MHz Piešťany 
Číslo licencie: R/108 
Platnosť licencie: 5. 1. 2010 - 5. 1. 2026 (predĺžená platnosť licencie) 

 
5. MÉDIA MODRA, s.r.o., Sokolská 8, 900 01 Modra 

Názov programovej služby: Rádio Modra 
Frekvencia: 
106,1 MHz Modra 
Číslo licencie: R/120 
Platnosť licencie: 8. 1. 2013 – 8. 1. 2029 (predĺžená platnosť licencie) 

 
6. JOLIN, s.r.o., Panská dolina 75, 949 01 Nitra 

Názov programovej služby: RADIO PLUS 
Frekvencia:  
105,9 MHz Nitra 
Číslo licencie: R/124 
Platnosť licencie: 26. 9. 2014 – 26. 9. 2022 

 
7. Trnavská Produkčná s.r.o., Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany 

Názov programovej služby: Trnavské Rádio 
Frekvencie: 
103,9 MHz Trnava 
Číslo licencie: R/132 
Platnosť licencie: 11. 1. 2017 - 11. 1. 2025 

 
8. MIRJAM s.r.o., Jókaiho 6, 945 01 Komárno 

Názov programovej služby: MIRJAM RÁDIO 
Frekvencia: 
90,5 MHz Rožňava 
94,6 MHz Nové Zámky 
Číslo licencie: R/138 
Platnosť licencie: 23. 7. 2019 - 23. 7. 2027 

 
9. POWER DEVELOPMENT s.r.o., A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce 

Názov programovej služby: Rádio Šírava 
Frekvencia: 
89,7 MHz Michalovce 
93,1 MHz Košice 
93,9 MHz Michalovce 
98,1 MHz Humenné 
98,1 MHz Trebišov 
102,5 MHz Košice (odňatá dňa 23. 9. 2020 na vl. žiadosť) 
102,7 MHz Prešov (odňatá dňa 23. 9. 2020 na vl. žiadosť) 
Číslo licencie: R/139 
Platnosť licencie: 24. 6. 2019 - 24. 6. 2027 
 

10. FM media s.r.o., Komárnická 4, 821 03 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Goldies 
Frekvencia: 
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89,6 MHz Prievidza 
89,8 MHz Prešov 
90,8 MHz Žilina 
92,0 MHz Banská Bystrica 
92,4 MHz Martin 
92,8 MHz Trenčín 
Číslo licencie: R/141 
Platnosť licencie: 7. 1. 2020 - 7. 1. 2028 

 
11. EJ s.r.o., Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava 

Názov programovej služby: Aetter 
Frekvencia: 
107,2 MHz Trnava 
Číslo licencie: R/142 
Platnosť licencie: 20. 1. 2020 - 20. 1. 2028  
 

12. BB FM s.r.o., Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica 
Názov programovej služby: BB FM Rádio 
Frekvencia: 
94,7 MHz Banská Bystrica 
Číslo licencie: R/144 
Platnosť licencie: 19. 6. 2020 - 19. 6. 2028  
 

 
Licencie na digitálne vysielanie 

 
1. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Slovensko 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/1 
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007 

 
2. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Regina 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/2 
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007 

 
3. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Devín 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/3 
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007 

 
4. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio_FM 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/4 
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007 

 
5. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Patria 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/5 
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007 

 
6. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Radio Slovakia International 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/6 
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Platnosť licencie od: 7. 12. 2007 
 
7. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 7, Rádio Pyramída 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/13 
Platnosť licencie od: 16. 12. 2008 

 
8. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názvov programovej služby: Rádio Litera 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/14 
Platnosť licencie od: 16. 12. 2008 

 
9. Rádio Šport s.r.o., Tolstého 18,  040 01 Košice 

Názov programovej služby: Rádio Šport 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/15 
Platnosť licencie od: 17. 6. 2009 (odňatá dňa 12. 2. 2020 na vl. žiadosť) 

 
10. Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica 

Názov programovej služby: Rádio Lumen 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/16 
Platnosť licencie od: 26. 3. 2010 

 
11. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Junior 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/17 
Platnosť licencie od: 13. 4. 2010 

 
12. SITY MEDIA s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio SiTy 
Územný rozsah: regionálny 
Číslo licencie: RD/18 
Platnosť licencie od: 26. 11. 2012 

 
13. Gregor Agency - G. A. Records, s.r.o., Vážska 7, 821 07 Bratislava 

Názov programovej služby: New Model Radio 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/19 
Platnosť licencie od: 31. 10. 2014 

 
14. C.S.M.  group s.r.o., Račianska 153, 831 53 Bratislava  

Názov programovej služby: Rádio Jazz  
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/20 
Platnosť licencie od: 28. 4. 2015 (odňatá dňa 8. 4. 2020 na vl. žiadosť) 

 
15. T.W. Rádio, s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava  

Názov programovej služby: Rádio 7 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/21 
Platnosť licencie od: 19. 8. 2016 

 
16. EUROPA 2, a. s., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 

Názov programovej služby: Europa 2 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/22 
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Platnosť licencie od: 7. 11. 2016 
 

17. BEST FM Media, spol. s r.o. , Strojnícka  31, 821 05 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Best FM 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/23 
Platnosť licencie od: 10. 3. 2017 

 
18. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Jemné 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/24 
Platnosť licencie od: 23. 3. 2017 

 
19. CORPORATE LEGAL, s. r. o., Drotárska cesta 102, Bratislava 811 02 

Názov programovej služby: Rádio Vlna 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/25 
Platnosť licencie od: 27. 3. 2017 

 
20. GES Slovakia, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava 

Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/26 
Platnosť licencie od: 21. 4. 2017 

 
21. D.EXPRES, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava 

Názov programovej služby: EXPRES 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/27 
Platnosť licencie od: 5. 5. 2017 

 
22. Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice 

Názov programovej služby: Rádio Košice 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/28 
Platnosť licencie od: 10. 7. 2017 

 
23. Media Rock, s.r.o., Blagoevova 14, 851 04 Bratislava 

Názov programovej služby: Rocková republika 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/29 
Platnosť licencie od: 4. 8. 2017 
 

24. L-MEDIA s.r.o., Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Názov programovej služby: Rádio LIPTOV 
Územný rozsah: lokálny 
Číslo licencie: RD/30 
Platnosť licencie od: 21. 4. 2020 
 

25. Rádio Mária Slovensko s.r.o., Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio Mária 
Územný rozsah: celoplošný 
Číslo licencie: RD/31 
Platnosť licencie od: 27. 7. 2020 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha 7 



 



ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA TELEVÍZNE VYSIELANIE 
STAV V ROKU 2020  

 
 

I. Multiregionálne vysielanie 
II. Regionálne vysielanie 
III. Lokálne vysielanie 
IV. Licencie na digitálne vysielanie 
 
 
Multiregionálne vysielanie 
 
1. TV LUX s.r.o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: TV LUX 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom satelitu 
 Číslo licencie: T/207 
 Platnosť licencie: 28. 8. 2008 – 28. 8. 2020 
 
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
 Názov programovej služby: Magio Infokanál 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/210 
 Platnosť licencie: 12. 8. 2008 – 12. 8. 2032 (predĺžená platnosť) 
 
3. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: duck tv HD 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom satelitu 
 Číslo licencie: T/218 
 Platnosť licencie: 19. 9. 2008 - 19. 9. 2020 
 
4. MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: JOJ PLUS 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom satelitu 
 Číslo licencie: T/219 
 Platnosť licencie: 22. 9. 2008 - 22. 9. 2020 
 
Regionálne vysielanie 
 
 
1. Televízia Turiec, s.r.o., Moskovská 1, 036 01 Martin 
 Názov programovej služby: Televízia Turiec (TVT) 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/73 
 Platnosť licencie: 26. 11. 1996 - 28. 11. 2020 
 
2. OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 022 01 Čadca  
 Názov programovej služby: Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
 Územný rozsah vysielania: prostredníctvom KDS a MMDS 
 Číslo licencie: T/101 
 Platnosť licencie: 30. 10. 1998 - 30. 10. 2022 
 
3. MV Média, s.r.o., Petrovianska 266/34, 080 05 Prešov 
 Názov programovej služby: TV REGION 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/224 
 Platnosť licencie: 21. 10. 2008 – 21. 10. 2020 
 
4. ATELIER TV s.r.o., Svätotrojičné nám. 5, 963 01 Krupina   
 Názov programovej služby: Krupinská televízia (KTV) 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 



 Číslo licencie: T/228 
 Platnosť licencie: 19. 12. 2008 – 19. 12. 2020 
 
5. VARES, s.r.o. Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica 
 Názov programovej služby: INFOKANÁL VARES 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/236 
 Platnosť licencie: 16. 8. 2010 – 16. 8. 2022 
 
 
Lokálne vysielanie 
 
 
1. Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava 
 Názov programovej služby: Mestská televízia Trnava 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie terestriálne a prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/78 
 Platnosť licencie: 16. 1. 1997 - 17. 1. 2021 

 
2. VEPROS, spol. s r.o., Hlavná 126, 930 11 Topoľníky 
 Názov programovej služby: TOP TV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/82 
 Platnosť licencie: 20. 6. 1997 - 21. 6. 2021 
 
3. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 1651/2,  026 01 Dolný 

Kubín 
 Názov programovej služby: Televízia mesta Dolný Kubín – TV DK 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/86 
 Platnosť licencie: 21. 7. 1997 - 21. 7. 2021 
 
4. TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 Názov programovej služby: Televízia Ružinov 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/89 
 Platnosť licencie: 4. 9. 1997 - 4. 9. 2021 
 
5. Perfects, a.s., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda 
 Názov programovej služby: Mestská televízia DSTV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/90 
 Platnosť licencie: 9. 10. 1997 - 10. 10. 2021 
 
6. SEWARE multimedia, v.o.s., Š. Moysesa 57/23, 965 01 Žiar nad Hronom 
 Názov programovej služby: ATV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/91 
 Platnosť licencie: 5. 12. 1997 - 6. 12. 2021  
 
7. TV PEZINOK, s.r.o., Holubyho 42, 902 01 Pezinok 
 Názov programovej služby: TV Pezinok 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie terestriálne a prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/99 
 Platnosť licencie: 16. 6. 1998 - 17. 6. 2022  
 
8. KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 121, 065 45 Plavnica 
 Názov programovej služby: KABELOVKA 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/107 
 Platnosť licencie: 18. 1. 1999 - 18. 1. 2023  
 



9. MANIN PB, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava 
 Názov programovej služby: iTV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/165 
 Platnosť licencie: 3. 1. 2005 – 3. 1. 2029 (predĺžená platnosť) 
 
10. KROM-SAT, s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy 
 Názov programovej služby: KROM-SAT TV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/206 
 Platnosť licencie: 24. 1. 2008 - 24. 1. 2020 
 
11. Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Štúrova 24, 060 01 Kežmarok 
 Názov programovej služby: Obecná televízia Liptovská Teplička 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/214 
 Platnosť licencie: 13. 8. 2008 - 13. 8. 2020 
 
12. ATELIÉR, s.r.o., Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
 Názov programovej služby: ATELIER TV (ATV) 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/221 
 Platnosť licencie: 20. 11. 2008 – 20. 11. 2020 
 
13. MARTICO, s.r.o., Východná 14, 036 01 Martin 
 Názov programovej služby: MARTICO INFO 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/225 
 Platnosť licencie: 15. 1. 2009 – 15. 1. 2021 
 
14. COM-MÉDIA, spol. s r.o., Nám. generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
 Názov programovej služby: Mestská televízia Komárno - Komáromi Városi Televízió 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/226 
 Platnosť licencie: 22. 12. 2008 - 22. 12. 2020 
 
15. Mestské Kultúrne stredisko, spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
 Názov programovej služby: Bánovské televízne vysielanie 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/227 
 Platnosť licencie: 15. 1. 2009 – 15. 1. 2021 
 
16. Decora, s.r.o., v likvidácii, Matičné nám. 1434, 022 01 Čadca 
 Názov programovej služby: Vaša TV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/229 
 Platnosť licencie: 5. 3. 2009 - 5. 3. 2021 
 
17. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 Názov programovej služby: RVTV 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/232 
 Platnosť licencie: 16. 10. 2009 - 16. 10. 2021 
 
18. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Obecný úrad - Kostolná 1, 962 63 Pliešovce 
 Názov programovej služby: INFO KANÁL Pliešovce (IKP) 
 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/235 
 Platnosť licencie: 27. 4. 1998 - 27. 4. 2022  
 
19. Kabel TV Močenok, s.r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok 
 Názov programovej služby: Televízia Močenok 



 Územný rozsah vysielania: vysielanie prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/237 
 Platnosť licencie: 4. 8. 2010 – 4. 8. 2022 
 
20. T - services, s. r. o., Jašíkova 178, 023 54 Turzovka 
 Názov programovej služby: TVT - Turzovská televízia 
 Územný rozsah vysielania: prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/238 
 Platnosť licencie: 13. 7. 2011 – 13. 7. 2023 
 
21. Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom 
 Názov programovej služby: Infokanál 
 Územný rozsah vysielania: prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/239 
 Platnosť licencie: 7. 10. 2011 – 7. 10. 2023 
 
22. I. HEIZER - MINI SERVIS, s.r.o., Horné Mýto 110, 930 13 Horné Mýto 
 Názov programovej služby: HEIZER TV 
 Územný rozsah vysielania: prostredníctvom KDS 
 Číslo licencie: T/240 
 Platnosť licencie: 6. 12. 2011 – 6. 12. 2023 
 
 
Licencie na digitálne vysielanie 
 
1. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 Názov programovej služby: Jednotka 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/1 
 Platnosť licencie od: 27. 12. 2007 
 
2. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 Názov programovej služby: Dvojka 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/2 
 Platnosť licencie od: 27. 12. 2007 
 
3. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 Názov programovej služby: Trojka 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/3 
 Platnosť licencie od: 26. 6. 2008  
 
4. JURKO 3 s.r.o., Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 
 Názov programovej služby: TV PROTI 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/4 
 Platnosť licencie od: 11. 9. 2008 
 
5. JURKO 3 s.r.o., Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 
 Názov programovej služby: TV PRE 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/5 
 Platnosť licencie od: 11. 9. 2008 
 
6. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 Názov programovej služby: TV DOMA 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/7 
 Platnosť licencie od: 16. 12. 2008  
 
7. Spartak TV, s.r.o., Koniarekova 19, 917 01 Trnava 



 Názov programovej služby: Spartak TV 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/8 
 Platnosť licencie od: 8. 8. 2009 
 
8. HRONKA PRODUCTION s.r.o., Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica 
 Názov programovej služby: TV HRONKA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/11 
 Platnosť licencie od: 23. 10. 2009 
 
9. C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava 

Názov programovej služby: TA3 
Územný rozsah vysielania: celoplošný 
Číslo licencie: TD/14 
Platnosť licencie od: 10. 2. 2010 

 
10. MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: JOJ 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/15 
 Platnosť licencie od: 30. 1. 2010 
 
11. MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: JOJ PLUS 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/16 
 Platnosť licencie od: 30. 1. 2010 
 
12. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 Názov programovej služby: TV MARKÍZA 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/17 
 Platnosť licencie od: 23. 2. 2010 
 
13. Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Petöfiho 9, 943 01 Štúrovo 
 Názov programovej služby: Televízia Centrum 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/18 
 Platnosť licencie od: 3. 3. 2010 
 
14. Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 
 Názov programovej služby: RTV Prievidza 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/19 
 Platnosť licencie od: 15. 3. 2010 
 
15. i - COMMERCE, s.r.o., Rajtákova 62, 821 03 Bratislava 
 Názov programovej služby: Moooby TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/20 
 Platnosť licencie od: 26. 3. 2010 
 
16. Nitrička media s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra 
 Názov programovej služby: TV Nitrička 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/22 
 Platnosť licencie od: 30. 4. 2010 
 
17. Novocentrum Nové Zámky a.s., Hlavné námestie 7, 940 01 Nové Zámky 
 Názov programovej služby: TV Nové Zámky 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 



 Číslo licencie: TD/24 
 Platnosť licencie od: 24. 6. 2010 
 
18. KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta 
 Názov programovej služby: RTV KREA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/29 
 Platnosť licencie od: 4. 8. 2010 
 
19. Dúbravská televízia , spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava 
 Názov programovej služby: Dúbravská televízia (DT) 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/31 
 Platnosť licencie od: 28. 10. 2010 
 
20. TES Media, s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
 Názov programovej služby: TV UNIZA 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/32 
 Platnosť licencie od: 5. 11. 2010 
 
21. INTERACTIV.ME, s.r.o. v likvidácii, Pekná cesta 6, 843 03 Bratislava 
 Názov programovej služby: RING TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/33 
 Platnosť licencie od: 20. 11. 2010 
 
22. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok 
 Názov programovej služby: Mestská televízia Ružomberok 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/34 
 Platnosť licencie od: 9. 11. 2010 
 
23. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: DIGI SPORT 1 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/35 
 Platnosť licencie od: 9. 11. 2010 
 
24. TV ORAVIA s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo 
 Názov programovej služby: TV ORAVIA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/36 
 Platnosť licencie od: 28. 12. 2010 
 
25. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Infokanál TANGO 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/42 
 Platnosť licencie od: 4. 3. 2011 
 
26. Minas Tirith s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble 
 Názov programovej služby: Empatia 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/45 
 Platnosť licencie od: 6. 5. 2011 
 
27. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 Názov programovej služby: DAJTO 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/47 
 Platnosť licencie od: 10. 8. 2011 



 
28. TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad 
 Názov programovej služby: TV POPRAD 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/48 
 Platnosť licencie od: 13. 10. 2011 
 
29. seven media s.r.o., Nábrežná 134, 080 01 Prešov 
 Názov programovej služby: TV 7 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/52 
 Platnosť licencie od: 21. 10. 2011 
 
30. Quartex group, spol. s r.o., Školská č. 6, 908 51 Holíč 
 Názov programovej služby: Česko-Slovenská regionálna televízia, skrátene čsrtv 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/53 
 Platnosť licencie od: 28. 10. 2011 
 
31. Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., Milana Marečka 18, 841 07  Bratislava 
 Názov programovej služby: DTV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/54 
 Platnosť licencie od: 17. 10. 2011 
 
32. TV KOŠICE: DNES s r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: KOŠICE: DNES 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/56 
 Platnosť licencie od: 15. 11. 2011 
 
33. Carisma tv, s.r.o., Družstevná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou 
 Názov programovej služby: Carisma TV 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/57 
 Platnosť licencie od: 5. 12. 2011 
 
34. GAYA, s. r. o., Hviezdoslavova 23 B, 036 01 Martin 
 Názov programovej služby: MARTIN.TV 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/58 
 Platnosť licencie od: 2. 12. 2011 
 
35. COM-MÉDIA, spol. s r.o., Nám.generála Klapku 1, 945 01 Komárno 
 Názov programovej služby: Mestská televízia Komárno - Komáromi Városi Televízió 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/59 
 Platnosť licencie od: 8. 12. 2011 
 
36. BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
 Názov programovej služby: TV Reduta 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/60 
 Platnosť licencie od: 12. 1. 2012 
 
37. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: TV Piánko 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/66 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
38. Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 



 Názov programovej služby: TV SEN 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/67 
 Platnosť licencie od: 24. 2. 2012 
 
39. Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 
 Názov programovej služby: TVM 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/68 
 Platnosť licencie od: 24. 2. 2012 
 
40. Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 
 Názov programovej služby: TVS 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/69 
 Platnosť licencie od: 24. 2. 2012 
 
41. Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 
 Názov programovej služby: TVB 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/70 
 Platnosť licencie od: 24. 2. 2012 
 
42. Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica 
 Názov programovej služby: TVST 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/71 
 Platnosť licencie od: 24. 2. 2012 
 
43. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Corona Virus Info TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/72 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
44. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: ANTIK Šport TV  
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/73 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
45. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Mestská TV Poltár 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/74 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
46. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: TV Kechnec 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/75 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
47. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: telKE 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/76 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
48. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: TV Piánko+ 4K 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 



 Číslo licencie: TD/77 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
49. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Infokanál Kysak 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/78 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
50. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: HaHa TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/79 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
51. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Mestská TV Košice 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/80 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
52. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Mestská TV Humenné 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/81 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
53. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Miestna TV Trebišov 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/82 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
54. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Miestna TV Klenovec 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/83 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
55. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Mestská TV Vranov 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/84 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
56. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Miestna TV Svidník 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/85 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
57. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: TV Piánko 4K 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/86 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 
 
58. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice 
 Názov programovej služby: Mestská TV Kráľovský Chlmec 
 Číslo licencie: TD/87 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Platnosť licencie od: 19. 3. 2012 



 
59. TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 

Michalovce 
 Názov programovej služby: TV Mistral 
 Číslo licencie: TD/90 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Platnosť licencie od: 10. 4. 2012 
 
60. Televízia Liptov, a.s., Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 Názov programovej služby: TV Liptov 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/91 
 Platnosť licencie od: 27. 3. 2012 
 
61. Mestská televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava 
 Názov programovej služby: Mestská televízia Trnava 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/92 
 Platnosť licencie od: 2. 4. 2012 
 
62. TATRA – AEC, spol. s r.o., 1. mája 10, 900 21 Svätý Jur 
 Názov programovej služby: Svätojurská Televízia 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/93 
 Platnosť licencie od: 7. 6. 2012 
 
63. TV LUX s.r.o., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: TV LUX 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/94 
 Platnosť licencie od: 24. 5. 2012 
 
64. BELNET SNINA, s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou 
 Názov programovej služby: INFO Kanál 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/95 
 Platnosť licencie od: 14. 6. 2012 
 
65. TV PEZINOK, s.r.o., Holubyho 42, 902 01 Pezinok 
 Názov programovej služby: TV PEZINOK 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/97 
 Platnosť licencie od: 14. 6. 2012 
 
66. Levická televízna spoločnosť s.r.o., Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice 
 Názov programovej služby: LTS 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/98 
 Platnosť licencie od: 14. 7. 2012 
 
67. Progres-T, s.r.o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka 
 Názov programovej služby: INFOKANÁL 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/99 
 Platnosť licencie od: 2. 8. 2012 
 
68. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
 Názov programovej služby: Bardejovská televízia BTV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/100 
 Platnosť licencie od: 2. 11. 2012 
 



69. Hlohovská televízia, s.r.o., Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec 
 Názov programovej služby: HCTV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/102 
 Platnosť licencie od: 7. 1. 2013 
 
70. KABEL TELEKOM, s.r.o., Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec 
 Názov programovej služby: TV LocAll 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/103 
 Platnosť licencie od: 7. 1. 2013 
 
71. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 Názov programovej služby: FOOOR 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/104 
 Platnosť licencie od: 5. 2. 2013 
 
72. Slov Media Group s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 
 Názov programovej služby: SEVERKA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/106 
 Platnosť licencie od: 8. 3. 2013 
 
73. MADAM ART, s. r. o., J. Alexyho 11, 841 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: MADAM TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/107 
 Platnosť licencie od: 22. 4. 2013 
 
74. MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: WAU 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/109 
 Platnosť licencie od: 11. 4. 2013 
 
75. CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov 
 Názov programovej služby: TV ŠARIŠ 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/110 
 Platnosť licencie od: 17. 5. 2013 
 
76. GOLEM TECH, s.r.o., Družstevná 21, 919 43 Cífer 
 Názov programovej služby: GOLEM TV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/111 
 Platnosť licencie od: 6. 6. 2013 
 
77. Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice 
 Názov programovej služby: TELEVÍZIA Trenčianske Teplice 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/112 
 Platnosť licencie od: 17. 6. 2013 
 
78. VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Februárová 152/1, 958 01 Partizánske 
 Názov programovej služby: Mestská televízia Partizánske 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/115 
 Platnosť licencie od: 26. 7. 2013 
 
79. PROGRES-TS, s. r. o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava 
 Názov programovej služby: eM-TV 



 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/117 
 Platnosť licencie od: 23. 7. 2013 
 
80. VPS Nesvady s.r.o., Studená 2007/1, 946 51 Nesvady 
 Názov programovej služby: NTV Nesvady 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/118 
 Platnosť licencie od: 23. 8. 2013 
 
81. Lugera Holding, s. r. o. Jilemnického 3/7053, 911 01 Trenčín 
 Názov programovej služby: myJOBBER.TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/120 
 Platnosť licencie od: 22. 8. 2013 
 
82. TES Media, s. r. o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
 Názov programovej služby: Info TV 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/121 
 Platnosť licencie od: 22. 8. 2013 
 
83. 3M media, s. r. o., Vodná 1119/9, 949 01 Nitra 
 Názov programovej služby: Televízia Zobor 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/123 
 Platnosť licencie od: 23. 8. 2013 
 
84. Káblová televízia Komjatice s.r.o., Nádražná 97, 941 06 Komjatice 
 Názov programovej služby: Info kanál Komjatice 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/125 
 Platnosť licencie od: 9. 8. 2013 
 
85. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: DIGI SPORT 3 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/127 
 Platnosť licencie od: 23. 10. 2013 
 
86. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: DIGI SPORT 4 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/128 
 Platnosť licencie od: 23. 10. 2013 
 
87. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: DIGI SPORT 2 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/129 
 Platnosť licencie od: 23. 10. 2013 
 
88. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 01 Trebišov 
 Názov programovej služby: INFOKANÁL TV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/130 
 Platnosť licencie od: 30. 12. 2013 
 
89. Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Janka Alexyho 1, 071 01 Michalovce 
 Názov programovej služby: TV Senior 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/131 



 Platnosť licencie od: 17. 2. 2014 
 
90. Televízia Turiec, s.r.o., Moskovská 1, 036 01 Martin 
 Názov programovej služby: Televízia Turiec (TVT) 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/132 
 Platnosť licencie od: 11. 2. 2014 
 
91. KONFER TV, s.r.o., Hlboká 60, 941 31 Dvory nad Žitavou 
 Názov programovej služby: KONFER TV 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/133 
 Platnosť licencie od: 5. 3. 2014 
 
92. TV Štrba, s.r.o., Hlavná 188/67, 059 38 Štrba 
 Názov programovej služby: Obecné televízne vysielanie 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/135 
 Platnosť licencie od: 11. 6. 2014 
 
93. 3o media, s.r.o., Habovka 266, 027 32 Habovka 
 Názov programovej služby: Info3 región 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/136 
 Platnosť licencie od: 23. 6. 2014 
 
94. NOTA FILM s. r. o., Veternicová 27, 841 05 Bratislava 
 Názov programovej služby: Televízia „Chilli“ 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/138 
 Platnosť licencie od: 29. 7. 2014 
 
95. Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Štúrova 24, 060 01 Kežmarok 
 Názov programovej služby: TV Ľubica+ 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/139 
 Platnosť licencie od: 18. 8. 2014 
 
96. Káblová televízia - Bánov s.r.o. (v skratke : KTB, s.r.o.), Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov 
 Názov programovej služby: Infokanál TV – video teletextové oznamy 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/140 
 Platnosť licencie od: 17. 10. 2014 
 
97. Novo dubnická dražobná, s. r. o., Mierové námestie 29/26, 018 51 Nová Dubnica 
 Názov programovej služby: DUBOVEC Digital TV 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/141 
 Platnosť licencie od: 24. 10. 2014 
 
98. Panonia Media Production s.r.o., Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 
 Názov programovej služby: TVA 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/142 
 Platnosť licencie od: 22. 11. 2014 
 
99. City TV, s.r.o., Prokopova 1, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: TV BRATISLAVA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/143 
 Platnosť licencie od: 26. 11. 2014 
 



100. MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: Jojko 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/144 
 Platnosť licencie od: 8. 12. 2014 
 
101. JUNIOR GAME spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 
 Názov programovej služby: BetX TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/145 
 Platnosť licencie od: 15. 1. 2015 
 
102. TV REGION spol. s r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica 
 Názov programovej služby: TV REGION Záhorie 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/146 
 Platnosť licencie od: 5. 2. 2015 
 
103. Global TV s.r.o., M. R. Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky 

Názov programovej služby: Televízia Šurany 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/147 
 Platnosť licencie od: 28. 5. 2015 

Iný verejný prenos: satelitné vysielanie, káblové vysielanie (KDS), IPTV, analógové vysielanie 
do KDS 
 

104. MAC TV s.r.o., Brečtanova 1, 831 01 Bratislava 
Názov programovej služby: ŤUKI 

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/148 
 Platnosť licencie od: 1. 7. 2015 

Iný verejný prenos: satelit,  KDS, IPTV,  MMDS (vrátane doplnkových obsahových služieb) 
 

105. RSNET TV 01 s.r.o., P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota 
Názov programovej služby: TV RIMAVA 

 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/149 
 Platnosť licencie od: 1. 8. 2015 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB –S, DVB-C, IPTV 
 
106. Západoslovenská televízia s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 

Názov programovej služby: Západoslovenská televízia 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/150 
 Platnosť licencie od: 13. 8. 2015 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB –S, DVB-C, DVB-H 

Iný verejný prenos: digitálny prenos signálu v KDS, MMDS, analógový prenos signálu v KDS, 
MMDS 

 
107. TV Karpaty, s.r.o., Nálepkova 7556/44, 921 01 Piešťany 

Názov programovej služby: LIFESTYLE TV Karpaty 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/151 
 Platnosť licencie od: 29. 7. 2015 
 
108. SAT Plus, s.r.o., Konventná 7, 811 03 Bratislava – Staré Mesto 

Názov programovej služby: REGIONY+ 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/152 
 Platnosť licencie od: 14. 8. 2015 

Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C), 
digitálny prenos signálu v IPTV 



 
109. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 

Názov programovej služby: Markíza Passion 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/153 
 Platnosť licencie od: 16. 11. 2015 

Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-S2, DVB-C, /KDS/, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV 
 

110. Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
Názov programovej služby: Arena sport 2 

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/154 
 Platnosť licencie od: 2. 11. 2015 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

Iný verejný prenos: DVB-C, MMDS, IPTV, DVB-S, DVB-H, MVDS 
 

111. Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
Názov programovej služby: Arena sport 1 

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/155 
 Platnosť licencie od: 2. 11. 2015 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

Iný verejný prenos: DVB-C, MMDS, IPTV, DVB-S, DVB-H, MVDS 
 
112. TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča 

Názov programovej služby: TV Levoča 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/156 
 Platnosť licencie od: 19. 11. 2015 

Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, MMDS  
v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, DVB-C, IPTV, MMDS, MVDS 

 
113. TV-SKV s.r.o., Strojárska 1832/93, 069 01 Snina 

Názov programovej služby: SKV 1 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/157 
 Platnosť licencie od: 2. 12. 2015 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-C  
 
114. TV PIEŠŤANY production, s.r.o., Nálepkova 7556/42, 921 01 Piešťany 

Názov programovej služby: Piešťany TV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/158 
 Platnosť licencie od: 18. 11. 2015 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T  
 
115. Slov Media Group s.r.o. , Klincová 37, 821 08 Bratislava 

Názov programovej služby: TV VEGA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/160 
 Platnosť licencie od: 19. 1. 2016 

   Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  

MMDS, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV v príslušnom štandarde     
digitálneho televízneho príjmu 

 
116. 1. Humenská a.s., Kukorelliho 34, 066 28 Humenné  

Názov programovej služby: Humenská televízia, v skratke HNTV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/161 
 Platnosť licencie od: 27. 1. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 



         Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu,  
       DVB-C, IPTV, Internet (OTT) 
 

117. SLUŽBYT, s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 
Názov programovej služby: MsZ Svidník  

 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/162 
 Platnosť licencie od: 8. 2. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, DVB-C 

 
118. PHONOTEX spol. s r.o., Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava 

Názov programovej služby: TV8  
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/163 
 Platnosť licencie od: 25. 2. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, 3G siete, KDS 
 

119. Západoslovenská televízia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava  
Názov programovej služby: TV Premium  

 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/164 
 Platnosť licencie od: 6. 4. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS,  DVB-H 
 

120. LifeTV  s.r.o., Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota  
Názov programovej služby: Life TV   

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/165 
 Platnosť licencie od: 18. 4. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS,  DVB-H 
 

121. ISPER s.r.o., Topoľčianska 18, 851 01 Bratislava 
Názov programovej služby: ISPER infokanál  

 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/166 
 Platnosť licencie od: 22. 5. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: DVB-C 

 
122. Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné, Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné 

Názov programovej služby: INFORMAČNÝ KANÁL TKR s.r.o.  
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/167 
 Platnosť licencie od: 23. 5. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, DVB-C 

 
123. Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 

Názov programovej služby: Arena Sport 4  
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/168 
 Platnosť licencie od: 21. 6. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS,  IPTV 
 

124. Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
Názov programovej služby: Arena Sport 5  

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 



 Číslo licencie: TD/169 
 Platnosť licencie od: 21. 6. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS,  IPTV 
 

125. Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
Názov programovej služby: Arena Sport 6  

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/170 
 Platnosť licencie od: 21. 6. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS,  IPTV 
 

126. Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 
Názov programovej služby: Arena Sport 3  

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/171 
 Platnosť licencie od: 21. 6. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS,  IPTV 
 

127. TES MEDIA, s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
Názov programovej služby: MEDIA TV 

 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/172 
 Platnosť licencie od: 12. 8. 2016 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS,  
 

128. MANIN PB, s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava 
Názov programovej služby: iTV  

 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/173 
 Platnosť licencie od: 27. 7. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S 
 

129. Golf Zone Slovakia,  s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava - Ružinov 
Názov programovej služby: GOLF CHANNEL POLSKA  

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/175 
 Platnosť licencie od: 7. 10. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C,  
         Zahraničná doložka: členské štáty EU a zmluvné štáty Dohody o Európskom hospodárskom 
 priestore( Poľská republika) 

 
130. KABEL TELEKOM, s.r.o., Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec 

Názov programovej služby: RÉGIÓ TV  
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/176 
 Platnosť licencie od: 14. 11. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, DVB-S, DVB-C 

Zahraničná doložka: Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko 
 

131. Raj Production, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina 
Názov programovej služby: TV Raj  

 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/177 
 Platnosť licencie od: 7. 11. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 



         Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, IPTV 
 

132. See  Go,  s.r.o., Strážna 9/C, 831 01 Bratislava 
Názov programovej služby: DOK TV  

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/178 
 Platnosť licencie od: 1. 12. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, DVB-C  

 
133. SURANY.NET s.r.o., Poznanova 24, 942 01 Šurany 

Názov programovej služby: Šuriansky spravodaj  
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/179 
 Platnosť licencie od: 14. 11. 2016 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, IPTV 

 
134. KREOS s.r.o., 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava 

Názov programovej služby: Východoslovenská televízia  
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/180 
 Platnosť licencie od: 3. 1. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos:  DVB-C, DVB-H,  

 
135. Stredoslovenská Televízia, s.r.o., Sitnianska 6593/16, 974 11 Banská Bystrica 

Názov programovej služby: Stredoslovenská Televízia   
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/181 
 Platnosť licencie od: 12. 1. 2017  

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-H,  
 

136. OTS, s.r.o., Štúrova 1706 , 022 01 Čadca  
         Názov programovej služby: Infokanál  
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/182 
 Platnosť licencie od: 9. 2. 2017 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
         Iný verejný prenos: DVB-C, MMDS, MVDS,  
 KDS – analógový prenos 
 
137. PO-MA spol. s r.o., Antolská 33, 969 01 Banská Štiavnica 

Názov programovej služby: VIO – Televízia Banská Štiavnica  
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/183 
 Platnosť licencie od: 20. 3. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, IPTV 
 

138. Gúta TV s.r.o, Kostolné námestie 32, 946 03 Kolárovo  
Názov programovej služby: Gúta TV  

 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/184 
 Platnosť licencie od: 5. 4. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 
 

139. NTVS, s.r.o.,  Klčové 2088, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Názov programovej služby: TV POHODA 

 Územný rozsah vysielania: lokálny 



 Číslo licencie: TD/185 
 Platnosť licencie od: 5. 6. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, KDS  
 

140. rEhit, s.r.o., ., Hlavné námestie 76, 060 01 Kežmarok 
 Názov programovej služby: KTV(Kežmarská televízia) 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/186 
 Platnosť licencie od: 10. 7. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-H,  
 

141. TELECOM TKR, s.r.o. Námestie slobody 3, 093 01 Vranov nad Topľou 
 Názov programovej služby: TV B52 
         Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/188 
 Platnosť licencie od: 16. 10. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 
 

142. Mediaworks s.r.o., Severná 1103/22, 045 01 Moldava nad Bodvou 
 Názov programovej služby: TV Moldava – Szepsi TV, MsTV Moldava – Szepsi VTV 
         Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/189 
 Platnosť licencie od: 2. 11. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, MMDS, IPTV, DVB-S 
 

143. MP – Media Production, s.r.o. Továrenská 4, 811 09 Bratislava 
 Názov programovej služby: PARK TV 
         Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/190 
 Platnosť licencie od: 9. 11. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: zahraničná doložka, KDS analog/digital, DVB-C, MMDS, IPTV, DVB-S, MVDS  

 
144. ptatelier s.r.o., Bernolákova 832/39, 909 01 Skalica 
 Názov programovej služby: Skalická mestská televízia - SMT 
         Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/191 
 Platnosť licencie od: 28. 12. 2017 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-H 
 

145. NITRANET, s.r.o. Hornočermánska 55, 949 01 Nitra 
 Názov programovej služby: TV9 
         Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/192 
 Platnosť licencie od: udelená 26. 1. 2018  

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: MVDS, MMDS, IPTV, OTT 
 

146. Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION", Fraňa Kráľa 867/39, 966 81 Žarnovica 
 Názov programovej služby: Panoráma 
 Územný rozsah vysielania: celoplošné 
 Číslo licencie: TD/193 
 Platnosť licencie od: 15. 2. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: KDS analógovo, DVB-C, DVB-H 
 

147. SPRAVCA.SK, s.r.o., H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra 



 Názov programovej služby: Šport+ 
 Územný rozsah vysielania: celoplošné 
 Číslo licencie: TD/194 
 Platnosť licencie od: 18. 4. 2018 (zánik licencie ex lege) 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H 

 
148. CE MEDIA s.r.o., Staničná 8, 949 01 Nitra 
 Názov programovej služby: Televízia CENTRAL 
 Územný rozsah vysielania: celoplošné 
 Číslo licencie: TD/196 
 Platnosť licencie od: 9. 8. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-C, IPTV 
 

149. ASTEON Trade, s.r.o., Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava - Ružinov 
 Názov programovej služby: Orange Infokanál 
 Územný rozsah vysielania: celoplošné 
 Číslo licencie: TD/197 
 Platnosť licencie od: 31. 7. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, IPTV, DVB-H, KDS 
 

150. MEDIA COMPANY, s.r.o., M.R. Štefánika149, 017 01 Považská Bystrica 
 Názov programovej služby: Považie 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/198 
 Platnosť licencie od: 7. 8. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-SDVB-C, IPTV 
 

151. Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov  
 Názov programovej služby: PuTV 
 Územný rozsah vysielania: lokálne 
 Číslo licencie: TD/199 
 Platnosť licencie od: 9. 11. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: IPTV 
 

152. Televízia Slovan, s.r.o., Andreja Kmeťa 576/13, 036 01 Martin 
Názov programovej služby: Televízia SLOVAN 

 Územný rozsah vysielania: celoplošné 
 Číslo licencie: TD/200 
 Platnosť licencie od: 26. 10. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, IPTV, MMDS, MVDS 
 

153. LOGOS  MEDIA s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce 
 Názov programovej služby: TELEVÍZIA ZEMPLÍN 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/201 
 Platnosť licencie od: 25. 10. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-C, IPTV, DVB-S, DVB-H 
 

154. LOGOS  MEDIA s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce 
 Názov programovej služby: TELEVÍZIA HLIVIŠTIA 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/202 
 Platnosť licencie od: 25. 10. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-C 



 
155. LOGOS  MEDIA s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce 
 Názov programovej služby: TELEVÍZIA SOBRANCE 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/203 
 Platnosť licencie od: 25. 10. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-C 
 

156. LED promotion, s.r.o, Školská 3, 949 01 Nitra 
 Názov programovej služby: LED TV 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/204 
 Platnosť licencie od: 27. 11. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C),  
v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a jeho varianty), mikrovlnnými 
systémami (MMDS) v príslušnom štandarde digitálneho príjmu, mikrovlnnými systémami 
(MMDS) v príslušnom štandarde analógového príjmu, analógový prenos signálu v KDS 

 
157. LOGOS MEDIA s.r.o., Okružná 3, 071 01 Michalovce 
 Názov programovej služby: TELEVÍZIA MICHALOVCE 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/205 
 Platnosť licencie od: 21. 11. 2018 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-C,  
 

158. SATRO, s.r.o., Polianky Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 
 Názov programovej služby: SATRO PROMO 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/206 
 Platnosť licencie od: 17. 1. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-S, MMDS – analógovým spôsobom prenosu, MMDS – digitálnym   
spôsobom prenosu, MVDS 
 

159. K T R , s.r.o., Nám J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ  
         Názov programovej služby: HEMEU 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/207 
 Platnosť licencie: 30. 1. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 

 
160. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: ducktv 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/208 
 Platnosť licencie: 12. 3. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-S, MMDS, MVDS, DVB-H,  zahraničná doložka 
 

161. SLUŽBYT s.r.o., Karpatská 56, 089 01 Svidník 
 Názov programovej služby: INFO kanál SLUŽBYT 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/209 
 Platnosť licencie: 14. 3. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: KDS, DVB-C 

 
162. Slov Media Group s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava 



 Názov programovej služby: Tv Romana 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/210 
 Platnosť licencie od: 28. 3. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-S, MMDS, MVDS, DVB-H,  IPTV 
 

163. Kinet Inštal s.r.o., Novackého 37, 971 01 Prievidza 
 Názov programovej služby: Infokanál Lazany INFLA 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/211 
 Platnosť licencie od: 18. 4. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, IPTV 
 

164. KABELTELSAT s.r.o.., Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske 
 Názov programovej služby: TV NOVÁKY 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/212 
 Platnosť licencie od: 23. 4. 2019 (zánik licencie ex lege) 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 
 

165. Grand Cru Media s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové mesto 
 Názov programovej služby: tviQ 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/213 
 Platnosť licencie od: 30. 4. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, MMDS, MVDS, DVB-H,  IPTV 
 

166. Infopark, s.r.o., Juraja Fándlyho 4, 917 01 Trnava 
 Názov programovej služby: Tv VITA 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/214 
 Platnosť licencie od: 8. 7. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 

 
167. Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 
 Názov programovej služby: Televízia Východ 
 Územný rozsah vysielania: regionálne 
 Číslo licencie: TD/215 
 Platnosť licencie od: 1. 8. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-S2, DVB-H, MMDS, IPTV 

 
168. TS, s.r.o., Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder 

Názov programovej služby: STUDIO PLUS TV / logo: SPTV/ 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/216 
 Platnosť licencie od: 22. 7. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, KDS analóg/digitál 
 

169. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava   
Názov programovej služby: DIGI SPORT 5  

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/217 
 Platnosť licencie od: 13. 9. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos:  



 
170. DCZ PRODUCTION s.r.o., Leškova 3/A, 811 04 Bratislava 
 Názov programovej služby: COMEDY HOUSE 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/218 
 Platnosť licencie od: 10. 10. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS, MMDS, IPTV 
 

171. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 
 Názov programovej služby: ducktv plus 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/219 
 Platnosť licencie od: 7. 11. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-H, IPTV, MVDS, MMDS, DVB-S 
 

172. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará 
Ľubovňa 

 Názov programovej služby: Ľubovnianska televízia 
 Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/220 
 Platnosť licencie od: 4. 12. 2019 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 
 

173. AnTechNet, s.r.o., 1. Mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
 Názov programovej služby: Antech Channel 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/221 
 Platnosť licencie od: 2. 4. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C a analóg 

 
174. KROM-SAT, s.r.o., Poštová 2, 053 42 Krompachy 
 Názov programovej služby: KROM-SAT TV 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/222 
 Platnosť licencie od: 27. 4. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C), KDS  
v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, DVB-H a jeho varianty, IPTV, MVDS, 
MMDS, DVB-S 

 
175. SPRÁVCA SK, s.r.o., H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra 
 Názov programovej služby: Šport Extra 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/223 
 Platnosť licencie od: 20. 5. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C), 
Analógový prenos signálu v KDS, DVB-C, digitálny prenos signálu v MVDS, digitálny prenos 
signálu v MMDS, DVB-C, DVB-H, DVB-S 
Zahraničná doložka: Česká republika  
 

176. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 Názov programovej služby: RTVS Šport 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/224 
 Platnosť licencie od: 20. 5. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-T2 



Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2, šírenie programovej služby 
prostredníctvom internetu simultánne s vysielaním programovej služby (simulcasting) 
Zahraničná doložka: Česká republika  
 

177. KABELTELSAT s.r.o., Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske 
 Názov programovej služby: TV N (TV NOVÁKY) 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/225 
 Platnosť licencie od: 29. 7. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 

 
178. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica 
 Názov programovej služby: ŠLÁGER PREMIUM 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/226 
 Platnosť licencie od: 20. 7. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: satelitne v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-S) 
Zahraničná doložka: Česká republika  
 

179. IFC media, s.r.o., Landererova 8, 811 09 Bratislava 
 Názov programovej služby: TV RiK 
         Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/227 
 Platnosť licencie od: 17. 7. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-S, IPTV 
 

180. LIFE EU, s.r.o., Jelšovce 336, 951 43 Jelšovce  
Názov programovej služby: Techlife 

 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/228 
 Platnosť licencie od: 27. 10. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: satelitne KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu (DVB-C), satelitom v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu (DVB-S), DVB-H – prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho 
mobilného príjmu, mikrovlnnými systémami (MMDS) v príslušnom štandarde analógového  
a digitálneho televízneho príjmu 
Zahraničná doložka: Česká republika  
 

181. MV Média, s.r.o., Petrovianska 266/34, 080 05 Prešov  
 Názov programovej služby: TV Región 
         Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/229 
 Platnosť licencie od: 22. 12. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C 

 
182. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica 
 Názov programovej služby: ŠLÁGER MUZIKA 
 Územný rozsah vysielania: celoplošný 
 Číslo licencie: TD/230 
 Platnosť licencie od: 28. 11. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: satelitne v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-S) 
Zahraničná doložka: Česká republika  
 

183. MP – Media Production, s.r.o., Továrenská 4, 811 09 Bratislava 
 Názov programovej služby: SKVELÉ TV 
         Územný rozsah vysielania: celoplošný 



 Číslo licencie: TD/231 
 Platnosť licencie od: 24. 11. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
Iný verejný prenos: DVB-C, DVB-S, KDS v príslušnom štandarde analógového alebo digitálneho 
vysielania, IPTV, MMDS, MVDS 
Zahraničná doložka: celý svet  

 
184. ASTEON Trade, s.r.o., Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava - Ružinov 
 Názov programovej služby: Body in Balance SK/CZ 
 Územný rozsah vysielania: celoplošné 
 Číslo licencie: TD/232 
 Platnosť licencie od: 7. 12. 2020 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: DVB-S, DVB-C, DVB-H, IPTV, KDS 

 
185. ATELIER TV s.r.o., Svätotrojičné nám. 5, 963 01 Krupina   
 Názov programovej služby: Krupinská televízia (KTV) 
 Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/233 
 Platnosť licencie od: udelená 2. 12. 2020 (v roku 2020 nenadobudla právoplatnosť) 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
   Iný verejný prenos: KDS 

 
186. Obecný podnik Kružlová, s.r.o., Kružlová 137, 090 02 Kružlová 
 Názov programovej služby: Info kanál Kružlová 
         Územný rozsah vysielania: lokálny 
 Číslo licencie: TD/234 
 Platnosť licencie od: udelená 16. 12. 2020 (v roku 2020 nenadobudla právoplatnosť) 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
 
187. Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
 Názov programovej služby: Bánovské televízne vysielanie 
         Územný rozsah vysielania: regionálny 
 Číslo licencie: TD/235 
 Platnosť licencie od: udelená 16. 12. 2020 (v roku 2020 nenadobudla právoplatnosť) 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
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