
Zápisnica č. 10/2020 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19.  a 20. 5. 2020   v sídle 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overovateľ: Mgr. Peter Kubica 

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

19. 5. 2020, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1.Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
SK: 1017/SKL/2020,  1019/SKL/2020, 1020/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske, 102,1 MHz Považská   
Bystrica 

ÚP: 10:00 hod. 

1.2. Žiadateľ: D.EXPRES, k. s., Bratislava 
      SK: 997/SKL/2020, 998/SKL/2020, 1014/SKL/2020, 1019/SKL/2020, 1021/SKL/2020, 
      1022/SKL/2020 
      vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Heľpa, 95,4 MHz Handlová, 93,2 MHz Poprad, 96,4 

MHz Partizánske, 88,9 MHz Liptovský Mikuláš, 95,9 MH Liptovský Mikuláš 
ÚP: 10:20 hod.  

1.3. Žiadateľ: FM media  s.r.o., Bratislava 
SK: 994/SKL/2020, 1012/SKL/2020, 1013/SKL/2020, 1014/SKL/2020, 1018/SKL/2020, 
1022/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 Banská Bystrica, 89,8 MHz Prešov,  93,1 MHz Košice, 93,2 
MHz Poprad, 90,8 MHz Žilina, 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 

ÚP: 10:40 hod. 

1.4. Žiadateľ: T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
SK: 1025/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,6 MHz Nové Zámky 

ÚP: 11:00 hod.  

1.5.  Žiadateľ: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., Bratislava 
SK:  1000/SKL/2020, 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz Trnava 

ÚP: 11:20 hod. 

1.6.  Žiadateľ: MIRJAM s.r.o.,  Komárno 
SK:  1025/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,6 MHz Nové Zámky 

ÚP: 11:40 hod. 

1.7.  Žiadateľ:  Rádio Bojnice s.r.o. , Bojnice 
SK:  1001/SKL/2020, 1002/SKL/2020, 1003/SKL/2020, 1005/SKL/2020, 1006/SKL/2020, 
1007/SKL/2020,  



vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Prievidza, 102,0 MHz Handlová, 104,3 MHz Trenčín, 
89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica, 91,4 MHz Žiar nad Hronom  

ÚP: 12:00 hod. 
 
1.8. Žiadateľ: BB FM s.r.o., Banská Bystrica 

SK: 1006/SKL/2020, 1024/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Banská Bystrica, 94,7  MHz Banská Bystrica 

ÚP: 12:20 hod.  
 
1.9.Žiadateľ: Marek Petráš, Košice 

SK: 999/SKL/2020, 1014/SKL/2020, 1022/SKL/2020,  
   vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 Spišská Nová Ves, 93,2 MHz Poprad,  
    95,9 MHz Liptovský Mikuláš  

ÚP: 12:40 hod.  
 
1.10.  Žiadateľ:  POWER DEVELOPMENT s.r.o., Michalovce 

SK:  995/SKL/2020, 996/SKL/2020, 1013/SKL/2020,  
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Humenné, 98,1 MHz Trebišov, 93,1 MHz Košice 

ÚP: 13:00 hod. 
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 19. 5. 2020 – výberové konanie 
 
10:00 hod.      Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
10:20 hod.      D.EXPRES, k. s.  
10:40 hod.      FM media  s.r.o.  
11:00 hod.      T.W. Rádio  s.r.o.  
11:20 hod.     INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  
11:40 hod.  MIRJAM s.r.o.  
12:00 hod. Rádio Bojnice s.r.o. 
12:20 hod.  BB FM s.r.o.  
12:40 hod. Marek Petráš  
13:00 hod. POWER DEVELOPMENT s.r.o.  
 
20. 5. 2020, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
NEVEREJNÉ: 
 
2/ Výberové konanie  
SK č.: 994/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Banská Bystrica 
ÚK:  FM media s.r.o.         
  
3/ Výberové konanie  
SK č.: 995/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Humenné 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.        
 
4/ Výberové konanie  
SK č.: 996/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Trebišov 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.        
 
5/ Výberové konanie  



SK č.: 997/SKL/2020 
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 Heľpa 
ÚK: D.EXPRES, k. s.         
 
6/ Výberové konanie  
SK č.: 998/SKL/2020 
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Handlová 
ÚK:  D.EXPRES, k. s.                                                                                        
 
7/ Výberové konanie 
SK č.: 999/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: Marek Petráš  
  
8/ Výberové konanie  
SK č.: 1000/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz Trnava 
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.  
 
9/ Výberové konanie  
SK č.: 1001/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Prievidza 
ÚK:  Rádio Bojnice,  s.r.o.                                                                                             
 
10/ Výberové konanie  
SK č.: 1002/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Handlová 
ÚK:  Rádio Bojnice,  s.r.o. 
 
11/ Výberové konanie  
SK č.: 1003/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,3 MHz Trenčín 
ÚK:  Rádio Bojnice,  s.r.o.  
 
12/ Výberové konanie  
SK č.: 1004/SKL/2020  
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Trenčín                                                        
 
13/ Výberové konanie  
SK č.: 1005/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Zvolen 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o.                                                                                               
 
14/ Výberové konanie  
SK č.: 1006/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Banská Bystrica 
ÚK: BB FM s.r.o. 
Rádio Bojnice, s.r.o.  
 
15/ Výberové konanie  
SK č.: 1007/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o.                                                                                               
 
16/ Výberové konanie  



SK č.: 1008/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Rimavská Sobota  
 
17/ Výberové konanie  
SK č.: 1009/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,5 MHz Lučenec  
 
18/ Výberové konanie  
SK č.: 1010/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Ružomberok  
 
19/ Výberové konanie  
SK č.: 1011/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,8 MHz Liptovský Mikuláš                                   
 
20/ Výberové konanie  
SK č.: 1012/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Prešov 
ÚK: FM media s.r.o.                                                                                                  
 
21/ Výberové konanie  
SK č.: 1013/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.                                                                        
        FM media s.r.o.   
 
22/ Výberové konanie  
SK č.: 1014/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad 
ÚK:  FM media s.r.o.  
         Marek Petráš    
         D.EXPRES, k. s.                                                                                                     
 
23/ Výberové konanie  
SK č.: 1015/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Banská Bystrica                                      
 
24/ Výberové konanie  
SK č.: 1016/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Žilina                                                     
 
25/ Výberové konanie  
SK č.: 1017/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Čadca 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                                                 
 
26/ Výberové konanie  
SK č.: 1018/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Žilina 
ÚK:  FM media s.r.o.                                                                                                 
 
27/ Výberové konanie  
SK č.: 1019/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,4 MHz Partizánske 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 



         D.EXPRES, k. s.  
 
28/ Výberové konanie  
SK č.: 1020/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,1 MHz Považská Bystrica 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  
 
29/ Výberové konanie  
SK č.: 1021/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK : D.EXPRES, k. s.   
 
30/ Výberové konanie  
SK č.: 1022/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK:  FM media s.r.o. 
         Marek Petráš  
         D.EXPRES, k. s. 
 
31/ Výberové konanie  
SK č.: 1023/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno  
 
32/ Výberové konanie  
SK č.: 1024/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: BB FM s.r.o.  
 
33/ Výberové konanie  
SK č.: 1025/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,6 MHz Nové Zámky 
ÚK : T.W.Rádio s.r.o.  
         MIRJAM s.r.o. 
 
34/ Výberové konanie  
SK č.: 1026/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina  
 
35/ Výberové konanie  
SK č.: 1027/SKL/2020  
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo 
 
VEREJNÉ 
 
36/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosti č. 951/SL/2020, 952/SL/2020, 953/SL/2020, 954/SL/2020, 955/SL/2020, 956/SL/2020, 
957/SL/2020, 1143/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 17 ods. 1 písm. e), § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
ÚK: MKTS s.r.o.       číslo registrácie: TKR/199 
OBEC SAT s.r.o.       číslo registrácie: TKR/232 
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné    číslo registrácie: TKR/114 
Drahoslav Černušák       číslo registrácie: TKR/279 
Ing. Peter Babic       číslo registrácie: TKR/181 
Ján Sopúch PROMA elektronik      číslo registrácie: TKR/364 



Huszti Róbert         
BSS, s.r.o.         
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 844/SO/2020, 845/SO/2020    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 2. a 4. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 927/SO/2020      
(na vysielanie programu Koronavírus: Mimoriadna reláciazo dňa 24. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 847/SO/2020    
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 27. 2. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 929/SO/2020     
(na vysielanie programov Predpoludnie s Barbarou Štubňovou, Správy RTVS a na reklamu etipos.sk 
zo dňa 25. 3. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 885/SO/2020, 886/SO/2020, 887/SO/2020    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 9. 3., 10. 3., 11. 3. 2020 S XII., E 7., 9. a 10.)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 855/SO/2020       
(na vysielanie programu V politikezo dňa 8. 3. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 802/SO/2020      
(na vysielanie programu 27 šiat zo dňa 22. 2. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
          
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 971/SO/2020     
(na vysielanie programu Góly - body  - sekundyzo dňa 1. 3. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 970/SO/2020      
(na vysielanie programu Televízne novinyzo dňa 27. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 828/SO/2020    
(na vysielanie komunikátov SME RODINA z dní 8. 2. - 29. 2. 2020)  
Vysielateľ: Stredoslovenská televízia, s.r.o.    číslo licencie: TD/181 
 
47/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 827/SO/2020             
(na vysielanie komunikátov SME RODINA z dní 8. 2. - 29. 2. 2020)  
Vysielateľ: KREOS, s.r.o.                            číslo licencie: TD/180 
 
48/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 876/SO/2020      
(na vysielanie programu Stoj, lebo mamička vystrelí!zo dňa 7. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
49/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 991/SO/2020     
(na vysielanie programu Mentalista - Červené besnenie zo dňa 24. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
50/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 912/SO/2020    
(na vysielanie upútavky Kingsman Zlatý kruh zo dňa 19. 3. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
51/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 969/SO/2020 a 990/SO/2020       
(na vysielanie propagácie www.andreashop.sk zo dňa 27. 3. a 1. 4. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
52/ SK č.: 666/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1865/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pozrime sa na to/1. 11. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.  číslo licencie: TD/14 
 
53/ SK č.: 459/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1707/SO/2019, 1708/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: záznam zo dňa2. 10. 2019 v čase od 14:20 hod. do 
14:35 hod./JOJ PLUS/upútavka na program Kuriér 2/2. 10. 2019/JOJ PLUS/Kuriér 2/2. 10., 
6. 10. 2019/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, T/219, 

TD/16 
 
54/ SK č.: 767/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2019 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované mesiace/programová služba: štatistika za mesiace október až december 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 
 
55/ SK č.: 460/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019  
      461/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1614/SO/2019, 1615/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Naši/17. 8. 2019/Delukse/18. 9. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 

http://www.andreashop.sk/


56/ SK č.: 454/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1670/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: upútavka na program Atomic Blonde/23. 9., 25. 9., 
26. 9., 28. 9. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/17 
 
57/ SK č.: 551/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1886/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Päťdesiat odtieňov sivej/8. 11., 10. 11. 2019/JOJ, JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, T/219, 

TD/16 
 
58/ SK č.: 462/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019  
      768/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 
2019 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované mesiace/programová služba: štatistika za mesiace júl až december 2019/Rádio Devín, 
Rádio Patria, Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: RD/1, RD/3, 

RD/5 
 
NEVEREJNÉ 
 
59/ SK č.: 672/SKL/2020 zo dňa 5. 2. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné číslo registrácie: TKR/114 
 
60/ Oznámenie o prevádzkovaní služby (www.tvturiec.sk) https://tvturiec.eu 
Oznámenie č. 987/AMS/2020 
Prevádzkovateľ: Televízia Turiec, s.r.o. 
 
61/ Rôzne   
 
 

***************** 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 436 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 20-10/1.405:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa 
19. a 20. 5. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 

http://www.tvturiec.sk/
https://tvturiec.eu/


Batta               za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-10/1.406: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla, že vzhľadom na mimoriadne okolnosti súvisiace s 
výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19 a rokovaním Rady prostredníctvom online  
video-konferencie, z dôvodu zabezpečenia elektronickej bezpečnosti rokovania Rady, vylučuje z 
rokovania verejnosť. Rada na požiadanie poskytne verejnosti zvukový záznam z rokovania. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta               za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-10/1.407: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta               za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 2/  
Výberové konanie  
SK č.: 994/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,0 MHz Banská Bystrica 
ÚK:  FM media s.r.o.  
       
Uznesenie č. 20-10/2.408:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 994/SKL/2020 začatom dňa 28. 



2.2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 92,0 MHz Banská Bystrica 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/141 - spoločnosti FM media s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/141/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 92,0 MHz Banská Bystrica 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„Frekvencia: 92,0 MHz Banská Bystrica 
Lokalita: Banská Bystrica 
Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-1799“ 

 
Úloha č. 20-10/437: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašleho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 6. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK č.: 995/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Humenné 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.    
 
 
Uznesenie č. 20-10/3.409:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 995/SKL/2020 
a 996/SKL/2020 začatých dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania účastníkom konania 
 
POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
A. Sládkoviča 5 
071 01Michalovce 



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

rozhodnutie: 
 

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

1. prideľuje frekvenciu 98,1 MHz Humenné 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/139 - spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/139/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  98,1 MHz Humenné 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 98,1 MHz Humenné 
    Lokalita: Humenné 
    Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-1800“ 

 
2. prideľuje frekvenciu 98,1 MHz Trebišov 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/139 - spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/139/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 98,1 MHz Trebišov 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 98,1 MHz Trebišov 
   Lokalita: Trebišov 
   Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-2348“ 
 
Úloha č. 20-10/438: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčnými listami a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 4/  
Výberové konanie  
SK č.: 996/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Trebišov 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.         
   
Uznesenie je v bode č. 3. 
 
K bodu 5/  
Výberové konanie  



SK č.: 997/SKL/2020 
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 Heľpa 
ÚK: D.EXPRES, k. s.   
 
Uznesenie č. 20-10/5.410: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 997/SKL/2020 
a 998/SKL/2020 začatých dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania účastníkom konania 
 
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

1.  prideľuje frekvenciu 95,4 MHz Heľpa 
 

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

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 95,4 MHz Heľpa 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
„Frekvencia: 95,4 MHz Heľpa 
    Lokalita: Heľpa 
    Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-1801“ 

 
2.  prideľuje frekvenciu 95,4 MHz Handlová 

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

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 95,4 MHz Handlová 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 95,4 MHz Handlová 
   Lokalita: Handlová 



   Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-1802“ 
 
Úloha č. 20-10/439: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, k.s. spolu s frekvenčnými listami a s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Výberové konanie  
SK č.: 998/SKL/2020 
Vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Handlová 
ÚK:  D.EXPRES, k. s.                                                                                        
 
Uznesenie je v bode č. 5. 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie 
SK č.: 999/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: Marek Petráš 
 
Uznesenie č. 20-10/7.411:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 999/SKL/2020 začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 
040 01 Košice  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 89,5 MHz Spišská Nová Ves 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 - Marek Petráš 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/93/2006 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 89,5 MHz Spišská Nová Ves 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 89,5 MHz Spišská Nová Ves 



    Lokalita: Spišská Nová Ves 
    Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-1803“ 
 
Úloha č. 20-10/440: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčnými listami a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 8/   
Výberové konanie  
SK č.: 1000/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz Trnava 
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 
   
Uznesenie č. 20-10/8.412:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1000/SKL/2020 začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o. 
Staré Grunty 36 
841 04 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 101,0 MHz Trnava 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/104 - INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/104/2016 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 101,0 MHz Trnava 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 101,0 MHz Trnava 
    Lokalita: Trnava 
    Frekvenčný list: 597/OSFS/2020-1804“ 
 
Úloha č. 20-10/441: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 



K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1001/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,9 MHz Prievidza 
ÚK:  Rádio Bojnice,  s.r.o.                                                                                             
 
Uznesenie č. 20-10/9.413:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1001/SKL/2020, 
1002/SKL/2020 a 1003/SKL/2020 začatých dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. 
posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníkom konania 
 
Rádio Bojnice s.r.o. 
Okrajová 964/12 
972 01 Bojnice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

udeľuje 
 

spoločnosti: Rádio Bojnice s.r.o., Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice, IČO: 36 348 473 
 

licenciu č. R/143 
 

na regionálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: Rádio Beta 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 7. 3. 2022 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie:  93,9 MHz Prievidza 

102,0 MHz Handlová 
104,3 MHz Trenčín 
 

II. 
 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 22. 4. 2020, spisová značka: RPO-355849/2020, Id v zdrojovom registri: 
664158, registračný úrad: Okresný súd Trenčín, Registračné číslo Sro/16118/R 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa podľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 22. 4. 2020, spisová 



značka: RPO-355849/2020, Id v zdrojovom registri: 664158, registračný úrad: Okresný súd Trenčín, 
Registračné číslo Sro/16118/R 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
      a) Spravodajstvo: 2 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 2 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 14 % 
 5. hudobné programy: 50 % 
 d) Ostatný program: 32 % 
 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 4 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

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

 
2.1. Frekvencia: 93,9 MHz Prievidza 

 Lokalita: Kuní vrch 
 Frekvenčný list: 491/10/2006 
 

2.2. Frekvencia: 102,0 MHz Handlová 
 Lokalita: Handlová - vodáreň 
 Frekvenčný list: 3280/OSFS/2015 
 

2.3. Frekvencia: 104,3 MHz Trenčín 
 Lokalita: Trenčín 
 Frekvenčný list: 3706/10/2005 
 

3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP áno 
Alternatívne frekvencie AF áno 
Typ programu PTY áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno  
Prepínač hudba/reč M/S áno 
Textový kanál RT áno 
Hodiny a dátum CT áno 



Identifikácia dopravného hlásenia TA áno 
Číslo programu PIN áno 
Meno programového okruhu PS BETA 

 
Úloha č. 20-10/442: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 6. 2020                               Z: PLO 
 
K bodu 10/  
Výberové konanie  
SK č.: 1002/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Handlová 
ÚK:  Rádio Bojnice,  s.r.o. 
    
Uznesenie je v bode č. 9. 
 
K bodu 11/  
Výberové konanie  
SK č.: 1003/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,3 MHz Trenčín 
ÚK:  Rádio Bojnice,  s.r.o.  
 
Uznesenie je v bode č. 9. 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1004/SKL/2020  
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Trenčín                                                        
 
Uznesenie č. 20-10/12.414: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1004/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1005/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Zvolen 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o.                                                                                               
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1006/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Banská Bystrica 
ÚK: BB FM s.r.o. 
Rádio Bojnice, s.r.o. 



   
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 15/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1007/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o.                                                                                               
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 16/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1008/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Rimavská Sobota 
 
Uznesenie č. 20-10/16.415:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1008/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 17/  
Výberové konanie  
SK č.: 1009/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,5 MHz Lučenec 
 
Uznesenie č. 20-10/18.416: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1009/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 18/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1010/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Ružomberok 
 
Uznesenie č. 20-10/18.417: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1010/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 



zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 19/  
Výberové konanie  
SK č.: 1011/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,8 MHz Liptovský Mikuláš                                   
 
Uznesenie č. 20-10/19.418:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1011/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 20/  
Výberové konanie  
SK č.: 1012/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8 MHz Prešov 
ÚK: FM media s.r.o.                                                                                                  
 
Uznesenie č. 20-10/20.419: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1012/SKL/2020 začatom dňa 28. 
2.2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 89,8 MHz Prešov 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/141 – spoločnosti FM media s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/141/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 



 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 89,8 MHz Prešov 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„Frekvencia: 89,8 MHz Prešov 
Lokalita: Prešov 
Frekvenčný list: 3468/10/2008“ 

 
Úloha č. 20-10/443: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašleho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom. 
T: 22. 6. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 21/  
Výberové konanie  
SK č.: 1013/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Košice 
ÚK: POWER DEVELOPMENT s.r.o.                                                                        
        FM media s.r.o. 
 
Uznesenie č. 20-10/21.420:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1013/SKL/2020 začatom dňa  
28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania: 
 
POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
A. Sládkoviča 5 
071 01Michalovce 
 
FM media s.r.o.  
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu 93,1 MHz Košice 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/139 - spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/139/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:93,1 MHz Košice 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 



  „Frekvencia: 93,1 MHz Košice 
    Lokalita:  Košice 
    Frekvenčný list: 1573/OSFS/2014“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 20-10/444: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. zašle rozhodnutie  
spolu s frekvenčným listom. 
T: 20. 6. 2020                               Z: PLO 
 
K bodu 22/  
Výberové konanie  
SK č.: 1014/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad 
ÚK:  FM media s.r.o.  
         Marek Petráš    
         D.EXPRES, k. s.                                                                                                     
 
Uznesenie č. 20-10/22.421:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1014/SKL/2020 začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkmi konania: 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 
040 01 Košice  
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava  
    
FM media s.r.o.  
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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



prideľuje frekvenciu 93,2 MHz Poprad 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 – Marek Petráš 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/93/2006 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 93,2 MHz Poprad 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 93,2 MHz Poprad 
    Lokalita:  Poprad – mesto  
    Frekvenčný list: 4556/10/2006“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti D. EXPRES, k.s. 
 
III. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
K bodu 23/  
Výberové konanie  
SK č.: 1015/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Banská Bystrica                                      
 
Uznesenie č. 20-10/23.422:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1015/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 24/  
Výberové konanie  
SK č.: 1016/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,2 MHz Žilina                                                     
 
Uznesenie č. 20-10/24.423:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 



o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1016/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 25/  
Výberové konanie  
SK č.: 1017/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,4 MHz Čadca 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                                                                                 
 
Bod sa odročuje. 
K bodu 26/  
Výberové konanie  
SK č.: 1018/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Žilina 
ÚK:  FM media s.r.o.                                                                                                 
 
Uznesenie č. 20-10/26.424:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1018/SKL/2020 začatom dňa 28. 
2.2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 90,8 MHz Žilina 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/141 – spoločnosti FM media s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/141/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 90,8 MHz Žilina 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 

„Frekvencia: 90,8 MHz Žilina 
Lokalita: Žilina 



Frekvenčný list: 1812/10/2009“ 
 
Úloha č. 20-10/445: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašleho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 
K bodu 27/  
Výberové konanie  
SK č.: 1019/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,4 MHz Partizánske 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
         D.EXPRES, k. s. 
 
Uznesenie č. 20-10/27.425:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1019/SKL/2020 začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkmi konania: 
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
 
 

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

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu 96,4 MHz Partizánske 
 

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

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 96,4 MHz Partizánske 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 96,4 MHz Partizánske 
    Lokalita:  Partizánske 
    Frekvenčný list: 3529/10/2002“ 
 



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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, Rozhlasu a televízie Slovenska. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 20-10/446: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví  rozhodnutie 
a zašle ho Rozhlasu a televízii Slovenska. Spoločnosti D.EXPRES, k.s. zašle rozhodnutie spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 6. 2020                               Z: PLO 
 
K bodu 28/  
Výberové konanie  
SK č.: 1020/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,1 MHz Považská Bystrica 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska 
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 29/   
Výberové konanie  
SK č.: 1021/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK : D.EXPRES, k. s.   
 
Uznesenie č. 20-10/29.426:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1021/SKL/2020 začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
 

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

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



mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. Iv časti 6 sa vkladá tento text: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
„Frekvencia: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš 
   Lokalita: Liptovský Mikuláš 
   Frekvenčný list: 1823/OSFS/2016“ 
 
K bodu 30/  
Výberové konanie  
SK č.: 1022/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK:  FM media s.r.o. 
         Marek Petráš  
         D.EXPRES, k. s. 
 
Uznesenie č. 20-10/30.427: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1022/SKL/2020 začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkmi konania: 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 
040 01 Košice  
 
D. EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava  
    
FM media s.r.o.  
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 – Marek Petráš 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/93/2006 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 



 
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
    Lokalita:  Liptovský Mikuláš  
    Frekvenčný list: 1574/OSFS/2014“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
 
III. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti D. EXPRES, k.s. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 20-10/447: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti D.EXPRES, k.s. a spoločnosti FM media s.r.o. Účastníkovi konania Marek 
Petráš zašle rozhodnutie  spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 6. 2020                               Z: PLO 
 
K bodu 31/  
Výberové konanie  
SK č.: 1023/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 98,5 MHz Brezno  
 
Uznesenie č. 20-10/31.428:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1023/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 32/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1024/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: BB FM s.r.o. 
 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 33/  
Výberové konanie  



SK č.: 1025/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,6 MHz Nové Zámky 
ÚK : T.W.Rádio s.r.o.  
         MIRJAM s.r.o. 
 
Uznesenie č. 20-10/33.429:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1025/SKL/2020začatom 
dňa 28. 2. 2020 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania: 
 
MIRJAM s.r.o. 
Jókaiho 6 
945 01, Komárno 
  
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04, Bratislava    
 

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

 
rozhodnutie: 

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

prideľuje frekvenciu 94,6 MHz Nové Zámky 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/138 – spoločnosti MIRJAM s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/138/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text: 94,6 MHz Nové Zámky 
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 94,6 MHz Nové Zámky 
    Lokalita:  Nové Zámky  
    Frekvenčný list: 9754/10/2001“ 
 
II. Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu 
 
Úloha č. 20-10/448: 



V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti T.W.Rádios.r.o. Spoločnosti MIRJAM s.r.o. zašle rozhodnutie spolu 
s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 6. 2020                               Z: PLO 
 
K bodu 34/  
Výberové konanie  
SK č.: 1026/SKL/2020 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina 
 
Uznesenie č. 20-10/34.430:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1026/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 35/  
Výberové konanie  
SK č.: 1027/SKL/2020  
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Námestovo 
 
Uznesenie č. 20-10/35.431:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1027/SKL/2020 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
VEREJNÉ 
 
K bodu 36/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona 
Sťažnosti č. 951/SL/2020, 952/SL/2020, 953/SL/2020, 954/SL/2020, 955/SL/2020, 956/SL/2020, 
957/SL/2020, 1143/SL/2020 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), § 17 ods. 1 písm. e), § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
ÚK: MKTS s.r.o.       číslo registrácie: TKR/199 
OBEC SAT s.r.o.       číslo registrácie: TKR/232 
Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné    číslo registrácie: TKR/114 
Drahoslav Černušák       číslo registrácie: TKR/279 
Ing. Peter Babic       číslo registrácie: TKR/181 
Ján Sopúch PROMA elektronik      číslo registrácie: TKR/364 
Huszti Róbert         
BSS, s.r.o. 
  
Uznesenie č. 20-10/36.432:  



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 951/SL/2020, 
952/SL/2020,  954/SL/2020, 955/SL/2020, 956/SL/2020, 957/SL/2020, 1143/SL/2020, smerujúce voči 
subjektom MKTS s.r.o., OBEC SAT s.r.o., Drahoslav Černušák, Ing. Peter Babic, Ján Sopúch 
PROMA elektronik, BSS, s.r.o. a uznala sťažnosti voči subjektom MKTS s.r.o., OBEC SAT s.r.o., 
Drahoslav Černušák, Ing. Peter Babic, Ján Sopúch PROMA elektronik vo veci možného porušenia  
§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a sťažnosť voči subjektu BSS, s.r.o. v časti možného 
porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné. 
  
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-10/36.433:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 953/SL/2020 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20-10/36.434:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1143/SL/2020 smerujúcu 
voči subjektu BSS, s.r.o. a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 



Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/449: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností č. 951/SL/2020, 
952/SL/2020, 953/SL/2020, 954/SL/2020, 955/SL/2020, 956/SL/2020, 957/SL/2020, 1143/SL/2020 
a výsledok prešetrenia časti sťažnosti č. 1143/SL/2020. 
T: 1. 6. 2020                   Z: PLO 
 
K bodu 37/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 844/SO/2020, 845/SO/2020    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 2. a 4. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 20-10/37.435:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 844/SO/2020 
a 845/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  neprítomný 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/450: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 1. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 927/SO/2020      
(na vysielanie programu Koronavírus: Mimoriadna relácia zo dňa 24. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-10/38.436:  



Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 927/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/451: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1.6. 2020                              Z: PgO 
 
K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 847/SO/2020    
(na vysielanie programu Sedem zo dňa 27. 2. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-10/39.437:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 847/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová zdržala sa 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  zdržal sa 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/452: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020                                 Z: PgO 
 
 



K bodu 40/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 929/SO/2020     
(na vysielanie programov Predpoludnie s Barbarou Štubňovou, Správy RTVS a na reklamu etipos.sk 
zo dňa 25. 3. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 20-10/40.438:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 929/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/453: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 41/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 885/SO/2020, 886/SO/2020, 887/SO/2020    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 9. 3., 10. 3., 11. 3. 2020 S XII., E 7., 9. a 10.)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 20-10/41.439:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 885/SO/2020; 
886/SO/2020; 887/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO, 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/454: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1.6.2020                          Z: PgO 
 
K bodu 42/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 855/SO/2020       
(na vysielanie programu V politike zo dňa 8. 3. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 20-10/42.440:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 855/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/455: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 43/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 802/SO/2020      
(na vysielanie programu 27 šiat zo dňa 22. 2. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-10/43.441:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 802/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 



Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/456: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020          Z: PgO 
 
K bodu 44/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 971/SO/2020     
(na vysielanie programu Góly - body  - sekundy zo dňa 1. 3. 2020)  
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 20-10/44.442:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 971/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/457: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 45/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 970/SO/2020      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-10/45.443:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 970/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 



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

Danielová za 
Kubica  proti 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová zdržala sa 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/458: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1.6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 828/SO/2020    
(na vysielanie komunikátov SME RODINA z dní 8. 2. - 29. 2. 2020)  
Vysielateľ: Stredoslovenská televízia, s.r.o.    číslo licencie: TD/181 
 
Uznesenie č. 20-10/46.444:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Stredoslovenská 
televízia, s.r.o. vo veci možného porušenia 
I.§ 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
Stredoslovenská televízia odvysielal 

a) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 12:58 hod. a o cca 17:47 hod., dňa 10. 2. 2020 v čase o cca 
02:29 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase 
o cca 03:12 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2. 2020 v čase o cca 09:50 
hod. a o cca 17:01 hod. a dňa 21. 2. 2020 v čase o cca 09:50 hod. program Coffee Stories, 

b) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:52 hod. a o cca 19:50 hod., dňa 10. 2., 15. 2. 2020 v čase 
o cca 10:25 hod. a o cca 22:50 hod., dňa 11. 2., 13. 2., 14. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 10:26 
hod. a o cca 22:50 hod., dňa 12. 2. 2020 v čase o cca 10:26 hod. a o cca 22:51 hod., dňa 17. 2. 
2020 v čase o cca 3:55 hod., dňa 18. 2., 19. 2. 20. 2. 2020 v čase o cca 3:54 hod. program 
Coffee Stories, 

c) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 15:07 hod. program 
Cesty života, 

d) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 20:26 hod. program 
Cesty života, 

ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., čím 
mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy; 
II. § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 3 zákona č. 181/2014 Z. z. 
o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Stredoslovenská televízia 
odvysielal 

a) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 12:58 hod. a o cca 17:47 hod., dňa 10. 2. 2020 v čase o cca 
02:29 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase 
o cca 03:12 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2. 2020 v čase o cca 09:50 
hod. a o cca 17:01 hod. a dňa 21. 2. 2020 v čase o cca 09:50 hod. program Coffee Stories,  



b) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:52 hod. a o cca 19:50 hod., dňa 10. 2., 15. 2. 2020 v čase 
o cca 10:25 hod. a o cca 22:50 hod., dňa 11. 2., 13. 2., 14. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 10:26 
hod. a o cca 22:50 hod., dňa 12. 2. 2020 v čase o cca 10:26 hod. a o cca 22:51 hod., dňa 17. 2. 
2020 v čase o cca 3:55 hod., dňa 18. 2., 19. 2. 20. 2. 2020 v čase o cca 3:54 hod. odvysielal na 
televíznej programovej službe Stredoslovenská televízia program Coffee Stories, 

c) d) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 15:07 hod. program 
Cesty života, 

d) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 20:26 hod. program 
Cesty života, 

čím mohlo dôjsť k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac 
po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu 
však najviac desať hodín vysielacieho času; 
III. § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. 
o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Stredoslovenská televízia 
odvysielal 

a) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 12:58 hod. a o cca 17:47 hod., dňa 10. 2. 2020 v čase o cca 
02:29 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase 
o cca 03:12 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2. 2020 v čase o cca 09:50 
hod. a o cca 17:01 hod. a dňa 21. 2. 2020 v čase o cca 09:50 hod. program Coffee Stories, 

b) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:52 hod. a o cca 19:50 hod., dňa 10. 2., 15. 2. 2020 v čase 
o cca 10:25 hod. a o cca 22:50 hod., dňa 11. 2., 13. 2., 14. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 10:26 
hod. a o cca 22:50 hod., dňa 12. 2. 2020 v čase o cca 10:26 hod. a o cca 22:51 hod., dňa 17. 2. 
2020 v čase o cca 3:55 hod., dňa 18. 2., 19. 2. 20. 2. 2020 v čase o cca 3:54 hod. program 
Coffee Stories, 

c) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 15:07 hod. program 
Cesty života, 

d) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 20:26 hod. program 
Cesty života, 

ktoré mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo 
kandidujúcej koalície politických strán; 
IV. § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 12 ods. 3 zákona č. 181/2014 Z. z. 
o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Stredoslovenská televízia 
odvysielal 

a) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 12:58 hod. a o cca 17:47 hod., dňa 10. 2. 2020 v čase o cca 
02:29 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase 
o cca 03:12 hod. a o cca 17:46 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2. 2020 v čase o cca 09:50 
hod. a o cca 17:01 hod. a dňa 21. 2. 2020 v čase o cca 09:50 hod. program Coffee Stories, 

b) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:52 hod. a o cca 19:50 hod., dňa 10. 2., 15. 2. 2020 v čase 
o cca 10:25 hod. a o cca 22:50 hod., dňa 11. 2., 13. 2., 14. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 10:26 
hod. a o cca 22:50 hod., dňa 12. 2. 2020 v čase o cca 10:26 hod. a o cca 22:51 hod., dňa 17. 2. 
2020 v čase o cca 3:55 hod., dňa 18. 2., 19. 2. 20. 2. 2020 v čase o cca 3:54 hod. program 
Coffee Stories, 

c) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 15:07 hod. program 
Cesty života, 

d) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 20:26 hod. program 
Cesty života, 

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť na začiatku a na konci vysielania politickej 
reklamy jej zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej 
služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie; 
V. § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe Stredoslovenská televízia odvysielal dňa 8. 2. 2020 v čase o cca 13:28 hod. program Top téma, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického 
programu; 
VI. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2020 mohol vysielať 
televíznu programovú službu Stredoslovenská televízia v rozpore s udelenou licenciou. 



 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/459: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 3. 6. 2020          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-10/460: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 1. 6. 2020          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-10/46.445:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 828/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Stredoslovenská televízia, vysielateľa Stredoslovenská televízia, s.r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
v časti možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojitosti s § 10 
ods. 4, § 10 ods. 5, § 10 ods. 6 zákona č. 181/2014 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/461: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia častí sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020           Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 827/SO/2020             
(na vysielanie komunikátov SME RODINA z dní 8. 2. - 29. 2. 2020)  
Vysielateľ: KREOS, s.r.o.                            číslo licencie: TD/180 
 



Uznesenie č. 20-10/47.446:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi KREOS, s.r.o. vo 
veci možného porušenia 
I.§ 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
Východoslovenská televízia odvysielal 

a) dňa 8. 2. v čase o cca 10:50 hod., dňa 9. 2. 2020 v čase o cca 10:51 hod a o cca 18:50 hod., 
dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 7:31 hod. a dňa 13. 2. 2020 
v čase o cca 7:30 hod. program Osobnosti, 

b) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 18:21 hod. a o cca 21:31 
hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 2020 v čase o cca 13:11 hod. program Osobnosti, 

c) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:37 hod. a o cca 21:01 hod., dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 
2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 16:15 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 
2020 v čase o cca 7:31 hod. program Osobnosti, 

ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., čím 
mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy; 
II. § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 3 zákona č. 181/2014 Z. z. 
o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Východoslovenská 
televízia odvysielal 

a) dňa 8. 2. v čase o cca 10:50 hod., dňa 9. 2. 2020 v čase o cca 10:51 hod a o cca 18:50 hod., 
dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 7:31 hod. a dňa 13. 2. 2020 
v čase o cca 7:30 hod. program Osobnosti, 

b) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 18:21 hod. a o cca 21:31 
hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 2020 v čase o cca 13:11 hod. program Osobnosti, 

c) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:37 hod. a o cca 21:01 hod., dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 
2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 16:15 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 
2020 v čase o cca 7:31 hod. program Osobnosti, 

čím mohlo dôjsť k vysielaniu v rozpore s kritériom vyhradiť na vysielanie politickej reklamy najviac 
po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu 
však najviac desať hodín vysielacieho času; 
III. § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. 
o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Východoslovenská 
televízia odvysielal 

a) dňa 8. 2. v čase o cca 10:50 hod., dňa 9. 2. 2020 v čase o cca 10:51 hod a o cca 18:50 hod., 
dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 7:31 hod. a dňa 13. 2. 2020 
v čase o cca 7:30 hod. program Osobnosti, 

b) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 18:21 hod. a o cca 21:31 
hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 2020 v čase o cca 13:11 hod. program Osobnosti, 

c) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:37 hod. a o cca 21:01 hod., dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 
2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 16:15 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 
2020 v čase o cca 7:31 hod. program Osobnosti, 

ktoré mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo 
kandidujúcej koalície politických strán; 
IV. § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 12 ods. 3 zákona č. 181/2014 Z. z. 
o volebnej kampani v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Východoslovenská 
televízia odvysielal 

a) dňa 8. 2. v čase o cca 10:50 hod., dňa 9. 2. 2020 v čase o cca 10:51 hod a o cca 18:50 hod., 
dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 7:31 hod. a dňa 13. 2. 2020 
v čase o cca 7:30 hod. program Osobnosti, 

b) dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 18:21 hod. a o cca 21:31 
hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 2020 v čase o cca 13:11 hod. program Osobnosti, 



c) dňa 8. 2., 9. 2. 2020 v čase o cca 15:37 hod. a o cca 21:01 hod., dňa 10. 2., 11. 2., 12. 2., 13. 
2., 14. 2., 15. 2., 16. 2. 2020 v čase o cca 16:15 hod., dňa 17. 2., 18. 2., 19. 2., 20. 2., 21. 2. 
2020 v čase o cca 7:31 hod. program Osobnosti, 

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť na začiatku a na konci vysielania politickej 
reklamy jej zreteľné označenie a oddelenie od ostatných programov a iných zložiek programovej 
služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/462: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 3. 6. 2020          Z: PLO 
 
Úloha č. 20-10/463: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 1. 6. 2020          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 20-10/47.447:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 827/SO/2020 smerujúcu 
voči programovej službe Východoslovenská televízia, vysielateľa KREOS, s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia 
ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojitosti s § 10 ods. 4, § 10 ods. 5, § 10 
ods. 6 zákona č. 181/2014 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/464: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia častí sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020           Z: PgO 
 



K bodu 48/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 876/SO/2020      
(na vysielanie programu Stoj, lebo mamička vystrelí! zo dňa 7. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-10/48.448:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 876/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/465: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1.6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 49/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 991/SO/2020     
(na vysielanie programu Mentalista - Červené besnenie zo dňa 24. 3. 2020)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-10/49.449:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 991/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/466: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 50/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 912/SO/2020    
(na vysielanie upútavky Kingsman Zlatý kruh zo dňa 19. 3. 2020)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/109 
 
Uznesenie č. 20-10/50.450:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 912/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/467: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 6. 2020                          Z: PgO 
 
K bodu 51/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 969/SO/2020 a 990/SO/2020       
(na vysielanie propagácie www.andreashop.sk zo dňa 27. 3. a 1. 4. 2020)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 20-10/51.451:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia 

1. § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TA3 odvysielal dňa 27. 3. 2020 v čase o cca 11:10:14, 11:27:52, 11:46:56, 12:06:27, 
12:25:55 hod. a dňa 1. 4. 2020 v čase o cca 06:02:25,06:25:52, 06:49:14 hod. v rámci tickera 
vysielaného v spodnej časti obrazovky informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, 
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorých 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná, 
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2. § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TA3 odvysielal dňa 27. 3. 2020 v čase o cca 11:10:14, 11:27:52, 11:46:56, 12:06:27, 
12:25:55 hod. a dňa 1. 4. 2020 v čase o cca 06:02:25,06:25:52, 06:49:14 hod. v rámci tickera 
vysielaného v spodnej časti obrazovky informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, 
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorých 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov 
a nezneužívala dôveru spotrebiteľov, 

3. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
TA3 odvysielal dňa 27. 3. 2020 v čase o cca 11:10:14, 11:27:52, 11:46:56, 12:06:27, 12:25:55 
hod. a dňa 1. 4. 2020 v čase o cca 06:02:25,06:25:52, 06:49:14 hod. v rámci tickera 
vysielaného v spodnej časti obrazovky informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, 
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/468: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 3. 6. 2020 Z: PLO 
 
Úloha č. 20-10/469: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 1. 6. 2020                             Z: PgO 
 
K bodu 52/  
SK č.: 666/SKO/2020 zo dňa 29. 1. 2020  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1865/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pozrime sa na to/1. 11. 2019/TA3 
ÚK: C.E.N. s.r.o.  číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 20-10/52.452:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 666/SKO/2020 C.E.N. s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

 povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1  
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zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon č. 270/1995 Z. z.“) 

 
tým, 

 
že dňa 1. 11. 2019 o cca 20:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TA3 program 
Pozrime sa na to, obsahujúci v časovom úseku od cca 20:47 hod. do 21:04 hod. prejav jasnovidky 
Laury s početnými prvkami a výrazovými prostriedkami ruského jazyka, v ktorom nezabezpečil 
povinnosť vysielať televíznu programovú službu na území Slovenskej republiky v štátnom jazyku 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

 
za čo mu ukladá 

 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 2  
písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/470: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 6. 2020            Z: PLO 
 
Úloha č. 20-10/471: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 



T:  1. 6. 2020            Z: PgO 
 
K bodu 53/  
SK č.: 459/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1707/SO/2019, 1708/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 19 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: záznam zo dňa2. 10. 2019 v čase od 14:20 hod. do 
14:35 hod./JOJ PLUS/upútavka na program Kuriér 2/2. 10. 2019/JOJ PLUS/Kuriér 2/2. 10., 
6. 10. 2019/JOJ, JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, T/219, 

TD/16 
 
Uznesenie č. 20-10/53.453:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  
459/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 
 

I. porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 
2. 10. 2019 v čase od 14:20 hod. do 14:35 hod., 
 
 

II. porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 2. 10. 2019 o cca 14:29 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 
upútavku na program Kuriér 2, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce 
scény násilia, 
 
 

III. porušil 
 

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

tým že, 
 
v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 2. 10. 2019 v čase o cca 20:16 hod. 
a v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 13:52 hod. 
program Kuriér 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritériá podľa ustanovenia 
- § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 

systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania (ďalej len „JSO“) 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, 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 € slovom tritisíc tristodevätnásť 
eur. 

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

Úloha č. 20-10/472: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 

Úloha č. 20-10/473: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 1. 6. 2020   Z: PgO 

K bodu 54/  
SK č.: 767/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2019 



(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované mesiace/programová služba: štatistika za mesiace október až december 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15 

Uznesenie č. 20-10/54.454: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 
ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 767/SKO/2020 MAC TV s.r.o. 

p o r u š i l

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

tým, 

že nedoručil Rade do 15 dní po skončení mesiacov október, november a december 2019 štatistiku 
o odvysielanom programe programovej služby JOJ obsahujúcu úplné vyhodnotenie podielov
programových typov za tieto mesiace, 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,- €, slovom stošesťdesiatpäť eur.  

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS ***20, KS6548. 

Hlasovanie: 
Danielová za 
Kubica za 
Batta za 
Blaha za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/474: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 6. 2020                               Z: PLO 
 
K bodu 55/  
SK č.: 460/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019  
      461/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1614/SO/2019, 1615/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Naši/17. 8. 2019/Delukse/18. 9. 2019/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 20-10/55.455:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konania č. 460/SKO/2020 a 
461/SKO/2020 vedené voči vysielateľov MAC TV, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  zdržal sa  
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/475: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
                  
Úloha č. 20-10/476:  
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o výsledku prešetrenia sťažností. 
T: 1. 6. 2020                    Z: PgO 
 
K bodu 56/  
SK č.: 454/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1670/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 



Monitorovaný program/deň/programová služba: upútavka na program Atomic Blonde/23. 9., 25. 9., 
26. 9., 28. 9. 2019/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 20-10/56.456:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č.  454/SKO/2020 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 23. 9. 2019 o cca 15:22 hod., dňa 25. 9. 2019 o cca 16:25 hod., dňa 26. 9. 2019 o cca 16:48 
hod. a dňa 28. 9. 2019 o cca 18:50 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA upútavku na program Atomic Blonde, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý 
upútava, znázorňujúce scény násilia, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/477: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-10/478: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 1. 6. 2020                   Z: PgO 
 
K bodu 57/  
SK č.: 551/SKO/2020 zo dňa 15. 1. 2020 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1886/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Päťdesiat odtieňov sivej/8. 11., 10. 11. 2019/JOJ, JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: TD/15, T/219, 

TD/16 
 
Uznesenie č. 20-10/57.457:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č.  551/SKO/2020 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 8. 11. 2019 v čase o cca 22:42 hod. a v rámci 
televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 10. 11. 2019 v čase o cca 22:54 hod. odvysielal 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) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „JSO“) obscénne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 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, 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z .z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/479: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 6. 2020                    Z: PLO 
 
Úloha č. 20-10/480: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 6. 2020                    Z: PgO 
 
K bodu 58/  
SK č.: 462/SKO/2020 zo dňa 18. 12. 2019  
          768/SKO/2020 zo dňa 12. 2. 2020 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. a 4. štvrťrok 
2019 
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované mesiace/programová služba: štatistika za mesiace júl až december 2019/Rádio Devín, 
Rádio Patria, Rádio Slovensko 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska číslo licencie: RD/1, RD/3, 

RD/5 
 
Uznesenie č. 20-10/58.458:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 



postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č.  462/SKO/2020 a č. 768/SKO/2020 Rozhlas a televízia Slovenska 

 
p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v § 28b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že za mesiace  

• júl, september, október a november 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio 
Devín z času vysielania hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných 
diel, 

• júl a august 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Patria z času vysielania 
hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel, 

• júl 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko z času vysielania 
hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel, 

 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 20-10/481: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 6. 2020                 Z: PLO 
 



NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 59/  
SK č.: 672/SKL/2020 zo dňa 5. 2. 2020 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné číslo registrácie: TKR/114 
 
Uznesenie č. 20-10/59.459:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 672/SKL/2020zo dňa  
05.02.2020, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/114 podľa ustanovenia § 60 
ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  
 
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 
Osloboditeľov 3 
066 01 Humenné 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/114 v bode 4. nasledovne: 
 

 
2. Bod  4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:   
   „4.  Ponuka programových služieb:   
   
„Základný analógový balík:  
TA3, Jednotka, Dvojka, Trojka , TV8, TV LUX, TV Senior, Humenská televízia (HNTV), Infokanál 
TKR 
 
Rozšírený analógový balík:  
TA3, Jednotka, Dvojka, Trojka, Dajto, TV MARKÍZA, DOMA, WAU, JOJ, JOJ PLUS, TV LUX, 
TV8, Humenská televízia (HNTV), TV Senior, TV5, Arena sport, Infokanál TKR, Šlágr TV, Šlágr  2, 
Arena Sport 2, Filmbox 
 
Základný digitálny balík:  
Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, JOJ, JOJ PLUS, TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO, WAU, TA3, 
NOVA SPORT 1, TV NOE, TV LUX, CS Film/CS Mini, Filmbox Plus, ARENA SPORT,  Euronews, 
Auto Motor und sport channel, TV 5, France 24 , Šlágr TV, Disney Channel, Nova International, Nova 
Sport 2, Arena Sport 2, Šlágr 2, Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox Family, Filmbox Premium, Eroxxx, 
Fightbox, Cartoon Network, Boommerang, CNN International, Fashion Television, UP Network, LEO 
TV 
 
HBO balík: HBO HD, HBO 2, HBO 3 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Regina KE, 
Rádio_FM; Rádio Lumen, Jemné Melódie, Rádio Anténa Rock. “ 



 
Úloha č. 20-10/482: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 671/SKL/2020, zašle ho  
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 6. 2020                   Z: PLO 
 
K bodu 60/  
Oznámenie o prevádzkovaní služby (www.tvturiec.sk) https://tvturiec.eu 
Oznámenie č. 987/AMS/2020 
Prevádzkovateľ: Televízia Turiec, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 20-10/60.460:  
Rada berie na vedomie oznámenie prevádzkovateľa Televízia Turiec, s.r.o. doručené dňa 5. 3. 2020 
o prevádzkovaní služby tvt Televízia Turiec prevádzkovanej na internetovej stránke www.tvturiec.sk 
a prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., pretože spĺňa všetky kritériá 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
 
Úloha č. 20-10/483: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Televízia Turiec, s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 
dňa 5. 3. 2020 a zaevidovaného pod. č. 987/AMS/2020. 
T: 1. 6. 2020                    Z: PgO 
 
61/ Rôzne   
 
1/ Čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2020 
 
Uznesenie č. 20-10/61.461:  
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2020. 
 
 
2/ Informácia o možnostiach úpravy rozpočtu 
 
Bod sa odročuje na najbližšie zasadnutie Rady. 
 
3/ Schválenie dodatku k Smernici o prevádzkovom poriadku autodopravy 
 
Uznesenie č. 20-10/61.462:  
Rada schvaľuje preložené znenie dodatku č. 1 k Smernici o prevádzkovom poriadku autodopravy 
v predloženom znení bez návrhu na doplnenie.  
 
 
4/ Zmeny vo vysielacích štruktúrach v súvislosti s ochorením COVID -19 
 
Uznesenie č. 20-10/61.463:  
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
5/ Schválenie odmien členom Rady a riaditeľovi Kancelárie Rady.  
 
Uznesenie č. 20-10/61.464:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady  

http://www.tvturiec.sk/
https://tvturiec.eu/


vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s vypracovaním Správy 
o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre vysielanie a retransmisiu za rok 2019.

Úloha č. 20-10/484: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac máj 2020.  
T: 9. 6. 2020 

Uznesenie č. 20-10/61.465: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2020.  

Úloha č. 20-10/485: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia. 
T: 9. 6. 2020  

V Bratislave dňa 19. a 20. 5. 2020 

       PhDr. Marta Danielová 
 predsedníčka  

   Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.   
Overovateľ: Mgr. Peter Kubica 
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