
 Zápisnica č. 11/2022 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 6. 2022 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ / Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 7/SO/2022-MS      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 4. 2022)  

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

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

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 614/SO/2022      

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 29. 3. 2022)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1, TD/3 

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 619/SO/2022                                                                

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 29. 3. 2022)  

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

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 584/SO/2022                                                 

(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 21. 3. 2022)  

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

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

 

6/ SK č.: 393/SKO/2022 zo dňa 9. 2. 2022 

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

(Sťažnosť č. 166/SO/2022) 

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

Vyžiadané záznamy vysielania/programová služba: 6. 12. 2021 od 10:00 hod. do 15:00 hod., 8. 12. 2021 

od 10:00 hod. do 15:00 hod./Rádio Frontinus 

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

 

7/ SK č.: 1441/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017 

Doplnenie: Správa č. 1328/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  

(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún 

2017/Jednotka, Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/1, TD/2 

 

8/ SK č.: 582/SKL/2022 zo dňa 14. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Dr. FM, s. r. o.  číslo licencie: R/146 



 

9/ SK č.: 46/SKL/2022-MS zo dňa 13. 5. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Radio ON, s.r.o.  číslo licencie: R/99 a R/151 

 

10/ SK č.: 61/SKL/2022-MS zo dňa 20. 5. 2022 

Žiadosť o odňatie frekvencie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/105 

 

11/ SK č.: 35/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

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

 

12/ SK č.: 70/SKL/2022-MS zo dňa 26. 5. 2022 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Novo dubnická dražobná, s. r. o. v likvidácii číslo licencie: TD/141 

 

13/ SK č.: 57/SKL/2022-MS zo dňa 18. 5. 2022 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice číslo registrácie: TKR/213 

 

14/ SK č.: 68/SKL/2022-MS zo dňa 27. 5. 2022 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda číslo registrácie: TKR/200 

 

15/ SK č.: 27/SKL/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK:  Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. číslo licencie: TD/19 

 PRIAMOS, a.s. Prievidza 

 Kinet-PD s.r.o. 

 Mesto Bojnice 

 Mesto Handlová 

 Mesto Prievidza 

 

16/ Oznámenie o poskytovaní služby https://sweet.tv/  

Oznámenie č. 11/AMS/2022-MS 

Poskytovateľ: VAN GROUP s.r.o. 

 

17/ Rôzne   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 371 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 22-11/1.389: 

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

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

dňa 8. 6. 2022 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-11/1.390: 

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

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

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

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

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-11/1.391: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



 

Podpredsedníčka Rady Andrea Cocherová informovala pred rokovaním o jednotlivých bodoch členov 

Rady a prítomných zamestnancov Kancelárie, že sa jej manžel ako kandidát zúčastňuje Voľby 

generálneho riaditeľa RTVS, a tak sa nezúčastní rokovania v bodoch 2, 3 a 7. Pre tento krok sa 

rozhodla napriek tomu, že nie je potrebný z právneho hľadiska a aj napriek tomu, že si stojí za svojou 

osobnostnou integritou. Z morálneho hľadiska však považuje toto rozhodnutie za správne a ďakuje 

členom Rady aj Kancelárii za pochopenie. 

 

K bodu 2/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 7/SO/2022-MS      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 4. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-11/2.392: 

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. 7/SO/2022-MS smerujúce 

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

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

z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/372: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 614/SO/2022      

(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 29. 3. 2022)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona       číslo licencie: TD/1, TD/3 

 

Uznesenie č. 22-11/3.393: 

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. 614/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznych programových služieb Jednotka a RTVS 24, vysielateľa Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/373: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 4/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 619/SO/2022                                                                

(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 29. 3. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-11/4.394:  

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. 619/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/374: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 6. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 584/SO/2022                                                 

(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 21. 3. 2022)  

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

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

 

 



Uznesenie č. 22-11/5.395:  

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

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

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

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

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

s tým, že dňa 21. 3. 2022 o cca 20:21:48 hod. a 20:32:59 hod. odvysielal na programovej službe TV 

MARKÍZA komunikát označujúci sponzora programu Športové Noviny odkazom na jeho výrobok 

Clavin Platinum, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto komunikátov 

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

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

diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek 

programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/375: 

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: 22. 6. 2022 Z: PLO 
 

Úloha č. 22-11/376: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 6. 2022                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-11/5.396:  

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. 584/SO/2022 smerujúcu voči 

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

a uznala sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) zákona  

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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



 

Úloha č. 22-11/377: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 20. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

SK č.: 393/SKO/2022 zo dňa 9. 2. 2022 

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

(Sťažnosť č. 166/SO/2022) 

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

Vyžiadané záznamy vysielania/programová služba: 6. 12. 2021 od 10:00 hod. do 15:00 hod., 8. 12. 2021 

od 10:00 hod. do 15:00 hod./Rádio Frontinus 

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

 

Uznesenie č. 22-11/6.397:  

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. 393/SKO/2022 FRONTINUS s.r.o. 

 

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 Rádio Frontinus zo 

dňa 6. 12. 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. a zo dňa 8. 12. 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 

hod. do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 
 

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

sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 



Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/378: 

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: 8. 7. 2022                  Z: PLO 

 

K bodu 7/ 

SK č.: 1441/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017 

Doplnenie: Správa č. 1328/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  

(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný program/deň/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún 

2017/Jednotka, Dvojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/1, TD/2 

 

Uznesenie č. 22-11/7.398:  

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.  1441/SKO/2017 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že neuplatnil označenie o sprevádzaní programu hlasovým komentovaním pre nevidiacich - označenie 

AD (audio description) v prehľadoch programov programovej služby Jednotka na dni 20. 6. 2017  

a  21. 6. 2017, ktoré poskytol dňa 31. 5. 2017 na zverejnenie periodickej tlači - týždenníku Eurotelevízia 

- číslo vydania 23 pre dni 17. 6. 2017 – 23. 6. 2017, vydávaného spoločnosťou BAUER MEDIA SK 

v.o.s., a ktoré sa týkali vysielania programu Prípady 1. oddelenia z dní 20. 6. 2017 a 21. 6. 2017 na 

televíznej programovej službe Jednotka, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 



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

§ 67 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť eur.  

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***22, KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/379: 

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: 8. 7. 2022                  Z: PLO 

 

K bodu 8/  

SK č.: 582/SKL/2022 zo dňa 14. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Dr. FM, s. r. o.  číslo licencie: R/146 

 

Uznesenie č. 22-11/8.399:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

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

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 

len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 582/SKL/2022 zo dňa 14. 3. 2022 posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/146, účastníka konania 

 

Dr. FM, s. r. o. 

Drieňová 34 

821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

zastavuje 

 

správne konanie č. 582/SKL/2022 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie 

licencie č. R/146, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil 

nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/380: 

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

vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 8. 7. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 9/  

SK č.: 46/SKL/2022-MS zo dňa 13. 5. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Radio ON, s.r.o.  číslo licencie: R/99 a R/151 

 

Uznesenie č. 22-11/9.400:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

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

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 

len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 46/SKL/2022-MS zo dňa 13. 5. 2022, posúdila 

oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/99 a č. R/151 účastníka 

konania 

 

Radio ON s.r.o. 

Farského 8/1270 

851 01 Bratislava 

 

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

Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

I. licenciu č. R/99 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio THE END nasledovne: 

 

Článok I., bod 1. sa mení a znie: „1. Názov programovej služby: Bratislavské rádio“ 

 

Článok III., bod 1. a 2. sa mení a znie: 

„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou, 

podľa podania účastníka konania č. 46/SKL/2022-1-MS v bežnom týždni: 

a) Spravodajstvo – 2,13 % 

b) Publicistika: 

1. polit. publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 1,49 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 



1. detské programy – 0 % 

2. náboženské programy – 0 % 

3. literárno-dramatické programy – 0 % 

4. zábavné programy – 0 % 

5. hudobné programy – 8,33 % 

d) Ostatný program – 88,05 % 

 

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

verejnom záujme: 3,62 %“ 

 

II. licenciu č. R/151 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio THE END nasledovne: 

 

Článok I., bod 1. sa mení a znie: „1. Názov programovej služby: Bratislavské rádio“ 

 

Článok III., bod 1. a 2. sa mení a znie: 

„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou, 

podľa podania účastníka konania č. 46/SKL/2022-1-MS zo dňa 13. 5. 2022 v bežnom týždni:  

a) Spravodajstvo – 2,13 % 

b) Publicistika: 

1. polit. publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 1,49 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1. detské programy – 0 % 

2. náboženské programy – 0 % 

3. literárno-dramatické programy – 0 % 

4. zábavné programy – 0 % 

5. hudobné programy – 8,33 % 

d) Ostatný program – 88,05 % 

 

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

verejnom záujme: 3,62 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/381: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 46/SKL/2022-MS a zašle 

ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 7. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 10/  

SK č.: 61/SKL/2022-MS zo dňa 20. 5. 2022 

Žiadosť o odňatie frekvencie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/105 

 

 



Uznesenie č. 22-11/10.401:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 61/SKL/2022-MS zo dňa 20. 5. 

2022 posúdila žiadosť o odňatie frekvencie účastníka konania 

 

D.EXPRES, k.s. 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

odníma 

 

frekvenciu 104,1 MHz Prešov 

                                                                              

z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 20. 5. 2022 písomne požiadal. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/382: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 61/SKL/2022-MS písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi konania. 

T: 8. 7. 2022 Z: PLO 

 

K bodu 11/ 

SK č.: 35/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

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

 

Uznesenie č. 22-11/11.402: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  

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

(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon 

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

č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 35/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022, posúdila oznámenie 

o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie účastníka konania 

 

 

 



MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

Bratislavská 1/a 

843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/17 na vysielanie televíznej programovej služby TV MARKÍZA nasledovne: 

 

Článok I., bod 5. sa mení a znie: 

„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou -  

podľa podania účastníka konania č. 35/SKL/2022-1 zo dňa 11. 5. 2022“: 

a) Programová služba (100 %): 

Doplnkové vysielanie -  max. 22 %  

    Programy –min. 78 %  

b) Programy (100%):   

Spravodajstvo –  12,5 % 

Publicistika:  

1) polit. publicistika –  0,4 %  

2) ostatná publicistika – 9 %  

Dokumentárne programy – 0 %  

Dramatické programy – 67,1 %  

Zábavné programy –  11 %  

Hudobné programy –  0 %  

Vzdelávacie programy – 0 %  

Náboženské programy – 0 %  

Detské programy – 0 %  

    Šport – 0 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/383: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 35/SKL/2022-MS a zašle 

ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 7. 2022                  Z: PLO 

 

 

 

 



K bodu 12/ 

SK č.: 70/SKL/2022-MS zo dňa 26. 5. 2022 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Novo dubnická dražobná, s. r. o. v likvidácii číslo licencie: TD/141 

 

Uznesenie č. 22-11/12.403:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 

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

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

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

č. 70/SKL/2022-MS zo dňa 26. 5. 2022, posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/141 účastníka konania 

 

Novo dubnická dražobná, s. r. o. v likvidácii 

Mierové námestie 29/26 

018 51 Nová Dubnica 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 

 

odníma 

 

licenciu na digitálne vysielanie č. TD/141 

 

z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 26. 5. 2022 písomne požiadal. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/384: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencie č. TD/141 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 8. 7. 2022                   Z: PLO 

 

K bodu 13/  

SK č.: 57/SKL/2022-MS zo dňa 18. 5. 2022 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice číslo registrácie: TKR/213 

 

Uznesenie č. 22-11/13.404:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 

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

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



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

č. 57/SKL/2022-MS zo dňa 18. 5. 2022, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/213 

účastníka konania 

 

Správcovské bytové družstvo IV Košice  

Levočská 3 

040 12 Košice 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 

zrušuje 

 

registráciu retransmisie č. TKR/213 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, Správcovské bytové družstvo IV Košice z dôvodu, že o to 

prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 18. 5. 2022 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/385: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/213 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 8. 7. 2022                     Z: PLO 

 

K bodu 14 

SK č.: 68/SKL/2022-MS zo dňa 27. 5. 2022 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda číslo registrácie: TKR/200 

 

Uznesenie č. 22-11/14.405:  

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 

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

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

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

68/SKL/2022-MS zo dňa 27. 5. 2022, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/200 

účastníka konania: 

 

Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda  

Kúpeľná 33 

929 01 Dunajská Streda 



 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 

zrušuje 

 

registráciu retransmisie č. TKR/200 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda z dôvodu, 

že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 27. 5. 2022 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/386: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/200 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 8. 7. 2022                   Z: PLO 

 

K bodu 15 

SK č.: 27/SKL/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

ÚK:  Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. číslo licencie: TD/19 

 PRIAMOS, a.s. Prievidza 

 Kinet-PD s.r.o. 

 Mesto Bojnice 

 Mesto Handlová 

 Mesto Prievidza 

 

Uznesenie č. 22-11/15.406:  

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

až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa § 5 ods. 

1 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 

obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom vysielaní“), 

postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní 

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 

a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/19 zo dňa 27. 4. 2022 vedenom s účastníkmi konania: 

 

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. 

Matice slovenskej 10 

971 01 Prievidza 



 

PRIAMOS, a.s. Prievidza 

Ul. Matice slovenskej 10 

971 01 Prievidza 

 

Kinet-PD s.r.o. 

Diviaky nad Nitricou 208 

972 25 Diviaky nad Nitricou 

 

Mesto Bojnice 

Sládkovičova 1/176 

972 01 Bojnice 

 

Mesto Handlová 

Nám. Baníkov 7 

972 51 Handlová 

 

Mesto Prievidza 

Nám. Slobody 14 

971 01 Prievidza 

 

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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom 

vysielaní 

 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

 

s prevodom 50%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie  

č. TD/19 spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

zo spoločníka – prevodcu PRIAMOS, a.s. Prievidza, Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza na 

nadobúdateľa Mesto Handlová, Nám. Baníkov 7, 972 51 Handlová, ktorý prevodom 50%-ného 

obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na 

hlasovacích právach spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o., Matice slovenskej 10, 971 

01 Prievidza, pričom bude mať celkový podiel 62,5 % v tejto spoločnosti. 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/387: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 

konania. 

T: 8. 7. 2022          Z: PLO 



 

K bodu 16 

Oznámenie o poskytovaní služby https://sweet.tv/  

Oznámenie č. 11/AMS/2022-MS 

Poskytovateľ: VAN GROUP s.r.o. 

 

Uznesenie č. 22-11/16.407:  

Rada berie na vedomie oznámenie poskytovateľa VAN GROUP s. r. o. doručené dňa 21.4.2022 

o poskytovaní služby na internetovej stránke https://sweet.tv/ v sekcii Filmy a prijíma ho ako oznámenie 

podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., pretože spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na 

požiadanie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-11/388: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť VAN GROUP s. r. o. o vybavení jej oznámenia doručeného 

dňa 21.4.2022 a zaevidovaného pod č. 11/AMS/2022-MS. 

T: 20. 6. 2022                    Z: PgO 

 

17/ Rôzne 

 

1/ Odpočet riaditeľa 

 

Uznesenie č. 22-11/17.408:  

Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu: 
 

Účel: Stretnutie s predsedom ERGA a predstaviteľmi Asociácie komerčných vysielateľov (ACT) 

Termín: 23. jún 2022 

Miesto: Brusel, Belgicko 

Účastníci: Ľuboš Kukliš 

 

Hlasovanie:  

Danielová neprítomná 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

2/ Informácia k voľným frekvenciám na rozhlasové vysielanie 

 

https://sweet.tv/


3/ Iné 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 8. 6. 2022 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. 


