Zápisnica č. 13/2022
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 7. 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: Mgr. György Batta
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka Rady, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu:
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK č.: 336/SKL/2022 zo dňa 26. 1. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 131/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.
číslo licencie: R/92, R/143
3/ SK č.: 487/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 184/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.
číslo licencie: R/135
4/ SK č.: 488/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 201/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.
číslo licencie: R/113
5/ SK č.: 489/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 203/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: BB FM s. r. o.
číslo licencie: R/144
6// SK č.: 490/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 329/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS rádio s.r.o.
číslo licencie: R/126
7/ SK č.: 491/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 205/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.
číslo licencie: R/101
8/ SK č.: 492/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 206/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: POWER DEVELOPMENT, s.r.o.
číslo licencie: R/139

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 48/SO/2022-MS
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 22. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1
10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 49/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Global Rádia Frontinus zo dňa 24. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s. r. o.
číslo licencie: R/115
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 38/SO/2022-MS
(na vysielanie programu K téme zo dňa 12. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.
číslo licencie: TD/29
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 81/SO/2022-MS
(na vysielanie reklamného šotu Idelyn Beliema Effect PLUS zo dňa 1. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), b), § 31a ods. 7 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 648/SO/2022
(na vysielanie programu Priamy prenos Mestské zastupiteľstvo Nováky zo dňa 20. 4. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: Kabeltelsat s.r.o.
číslo licencie: TD/254
14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 47/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Gréckokatolícky magazín z dní 18. a 21. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.
číslo licencie: TD/94
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 71/SO/2022-MS, 72/SO/2022-MS
(na vysielanie programov Na hrane, Na telo v období rokov 2020, 2021, 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/17
16/ SK č.: 497/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 179/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a d), § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTV Krea/20. 12. 2021/RTV KREA
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.
číslo licencie: TD/29
17/ SK č.: 498/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
499/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
550/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
607/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
610/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022

611/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
641/SKO/2022 zo dňa 6. 4. 2022
53/SKO/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Správa č. 364/M/2022, Správa č. 446/M/2022, Správa č. 443/M/2022, Správa č. 514/M/2022, Správa
č. 363/M/2022, Správa č. 599/M/2022, Sťažnosť č. 192/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), d) a l), § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón, Global Rádia Frontinus, Na pravé
poludnie, /12. 12. 2021, 7. 2., 9. 2., 10. 2., 14. 2., 15. 2., 20. 2., 24. 2., 28. 2., 2. 3., 3. 3., 17. 3., 22. 3.,
23. 3., 25. 3. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o.
číslo licencie: R/115
ÚP: 10:00 hod.
18/ SK č.: 494/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 191/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Matky rebelky: Šťastné a veselé/24. 12. 2021/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
19/ SK č.: 394/SKO/2022 zo dňa 9. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 152/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 a 3, § 38 ods. 2, § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované programy/deň/programová služba: Naživo prenos tenisového zápasu Chorvátsko –
Maďarsko, Štúdio Šport, Naživo prenos z lyžovania 1. kolo, Záznam z lyžovania 1. kolo, Naživo prenos
z lyžovania 2. kolo, Naživo prenos tenisového zápasu Španielsko – Rusko 1. zápas, Naživo prenos
tenisového zápasu Španielsko – Rusko 2. zápas/28. 11. 2021/JOJ ŠPORT
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/245
20/ SK č.: 96/SKL/2022-MS zo dňa 9. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.
21/ SK č.: 34/SKL/2022-MS zo dňa 10. 5. 2022
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.
22/ SK č.: 130/SKL/2022-MS zo dňa 27. 6. 2022
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: 1. Humenská s. r. o.

číslo licencie:

číslo licencie: R/105, RD/32
číslo licencie: TD/161

23/ SK č.: 131/SKL/2022-MS zo dňa 27. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Humenská TV, s. r. o.

číslo licencie:

24/ SK č.: 122/SKL/2022-MS zo dňa 17. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TURBO TV s.r.o.

číslo licencie:

25/ SK č.: 123/SKL/2022-MS zo dňa 21. 6. 2022
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX s. r. o.

číslo licencie: TD/163

26/ SK č.: 129/SKL/2022-MS zo dňa 24. 6. 2022
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/259

27/ SK č.:
613/SKL/2022 zo dňa 29. 3. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.

číslo registrácie: TKR/224

28/ SK č.:
105/SKL/2022 zo dňa 6. 6. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/357

29/ Rôzne

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

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 414 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.
Uznesenie č. 22-13/1.433:
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 6. 7. 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. 22-13/1.434:
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
Cocherová
Batta

za
za
za

Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Uznesenie č. 22-13/1.435:
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
SK č.: 336/SKL/2022 zo dňa 26. 1. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 131/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.
číslo licencie: R/92, R/143
Uznesenie č. 22-13/2.436:
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. 336/SKL/2022 vedené
voči spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/415:
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. 7. 2022
Z: PLO
K bodu 3/
SK č.: 487/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 184/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.
číslo licencie: R/135
Uznesenie č. 22-13/3.437:
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. 487/SKL/2022 vedené
voči spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/416:
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. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/417:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 488/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 201/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.
číslo licencie: R/113
Uznesenie č. 22-13/4.438:
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. 488/SKL/2022 vedené
voči spoločnosti Rádio WOW s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/418:
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. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/419:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PLO

K bodu 5/
SK č.: 489/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 203/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: BB FM s. r. o.
číslo licencie: R/144
Uznesenie č. 22-13/5.439:
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. 489/SKL/2022 vedené
voči spoločnosti BB FM s. r. o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková

za
za
za
za
za

Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/420:
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. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/421:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PLO

K bodu 6/
SK č.: 490/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 329/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KISS rádio s.r.o.
číslo licencie: R/126
Uznesenie č. 22-13/6.440:
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 účastníkovi správneho konania č.
490/SKL/2022 vysielateľovi KISS rádio s.r.o.
vzhľadom na to, že v dňoch 11. 1. 2022, 2. 2. 2022 a 9. 5. 2022 nevyužíval frekvenciu 104,5 MHz
Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu
podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.,
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.
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. 22-13/422:
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: 6. 8. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/423:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PLO

K bodu 7/
SK č.: 491/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 205/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.
číslo licencie: R/101
Uznesenie č. 22-13/7.441:
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. 491/SKL/2022 vedené
voči spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/424:
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. 7. 2022
Z: PLO

Úloha č. 22-13/425:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PLO

K bodu 8/
SK č.: 492/SKL/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 206/SL/2022)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: POWER DEVELOPMENT, s.r.o.
číslo licencie: R/139
Uznesenie č. 22-13/8.442:
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. 492/SKL/2022 vedené
voči spoločnosti POWER DEVELOPMENT, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/426:
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. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/427:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o ukončení správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PLO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 48/SO/2022-MS
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 22. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona
číslo licencie: TD/1
Uznesenie č. 22-13/9.443:
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. 48/SO/2022-MS smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 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. 22-13/428:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 49/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Global Rádia Frontinus zo dňa 24. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.
číslo licencie: R/115
Uznesenie č. 22-13/10.444:
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 FRONTINUS s.r.o. vo
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus odvysielal dňa 24. 5. 2022 v čase o cca 13:00 hod.
program Global rádia Frontinus, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť
a nestrannosť spravodajského programu; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od
informácií spravodajského charakteru.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
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. 22-13/429:
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: 20. 7. 2022
Z: PLO

Úloha č. 22-13/430:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o začatí správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 38/SO/2022-MS
(na vysielanie programu K téme zo dňa 12. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.
číslo licencie: TD/29
Uznesenie č. 22-13/11.445:
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 KREATIV GA spol. s
r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 12. 5.
2022 o cca 18:30 hod. odvysielal na televíznej programovej službe RTV KREA program K téme, ktorý
mohol naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo
dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy.
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. 22-13/431:
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: 20. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/432:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-13/11.446:
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. 38/SO/2022-MS smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby RTV KREA vysielateľa KREATIV GA spol. s r.o. a uznala
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta

za
za
za

Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/433:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 81/SO/2022-MS
(na vysielanie reklamného šotu Idelyn Beliema Effect PLUS zo dňa 1. 6. 2022)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), b), § 31a ods. 7 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Uznesenie č. 22-13/12.447:
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. 81/SO/2022-MS smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
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. 22-13/434:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 648/SO/2022
(na vysielanie programu Priamy prenos Mestské zastupiteľstvo Nováky zo dňa 20. 4. 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: Kabeltelsat s.r.o.
číslo licencie: TD/254
Uznesenie č. 22-13/13.448:
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 Kabeltelsat s.r.o.

I. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa
20. 4. 2022 v čase o cca 15:10 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV NOVÁKY program
Priamy prenos z rokovania MsZ Nováky, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť
objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu;
II. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV NOVÁKY zo dňa
20. 4. 2022 v čase od cca 18:45:55 hod. do cca 23:00:00 hod.
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. 22-13/435:
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: 20. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/436:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-13/13.449:
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 Kabeltelsat s.r.o. vo
veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20. 4.
2022 o cca 15:10 hod. odvysielal na programovej službe TV NOVÁKY program Priamy prenos z
rokovania MsZ Nováky, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do
ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a mena v ňom kritizovaných osôb.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
proti
Holeštiak
za
Izrael
proti
Začková
za
Zmeček
zdržal sa
Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté.
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: 20. 7. 2022
Z: PLO

Úloha č. 22-13/437:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 14
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 47/SO/2022-MS
(na vysielanie programu Gréckokatolícky magazín z dní 18. a 21. 5. 2022)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.
číslo licencie: TD/94
Uznesenie č. 22-13/14.450:
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. 47/SO/2022-MS smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby TV LUX vysielateľa TV LUX, s. r. o. a uznala uevdenú sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
zdržal sa
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/438:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 15
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 71/SO/2022-MS, 72/SO/2022-MS
(na vysielanie programov Na hrane, Na telo v období rokov 2020, 2021, 2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
TD/17
Uznesenie č. 22-13/15.451:
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. 71/SO/2022-MS smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby 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
Cocherová

za
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. 22-13/439:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-13/15.452:
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. 72/SO/2022-MS smerujúcu
voči vysielaniu programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za
neopodstatnenú.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/440:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 16
SK č.: 497/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 179/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a d), § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTV Krea/20. 12. 2021/RTV KREA
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.
číslo licencie: TD/29
Uznesenie č. 22-13/16.453:
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.
497/SKO/2022 KREATIV GA spol. s r.o.

I. porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 20. 12. 2021 v čase o cca 18:00 hod., 18:59 hod. a 20:10 hod. odvysielal na programovej službe
RTV KREA v rámci programu Správy RTV Krea príspevok s názvom Výrub stromov v lesoparku
informujúci o výrube stromov v lesoparku v Šali v rámci revitalizácie lesoparku, v ktorom dotknutá
strana, ktorou boli občania mesta Šaľa nespokojní s výrubom stromov, nedostala priestor na vyjadrenie
a jej stanovisko nebolo účastníkom konania ani nijak sprostredkované, čím účastník konania porušil
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov,
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.
II. porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v rámci vysielania televíznej programovej služby RTV KREA dňa 20. 12. 2021 v čase o cca 15:00
hod., o cca 16:12 hod., o cca 17:00 hod., o cca 18:00 hod., o cca 18:59 hod., o cca 20:10 hod. odvysielal
spravodajský program Správy RTV KREA, pričom podľa vtedy platnej licencie účastníka konania č.
TD/29 nebol v podieloch programových typov programovej služby RTV KREA vyhradený žiaden

podiel pre spravodajstvo, a rovnako účastník konania Rade neoznámil zmenu podielov programových
typov, resp. zmenu vysielania v predmetnom dni, čím došlo k vysielaniu televíznej programovej služby
RTV KREA v rozpore s udelenou licenciou,
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 7 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***22,KS6548.
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. 22-13/441:
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. 8. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/442:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-13/16.454:
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. 497/SKO/2022 vedené
voči spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 63a

ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/443:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/444:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 17
SK č.:
498/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
499/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
550/SKO/2022 zo dňa 9. 3. 2022
607/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
610/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
611/SKO/2022 zo dňa 23. 3. 2022
641/SKO/2022 zo dňa 6. 4. 2022
53/SKO/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Správa č. 364/M/2022, Správa č. 446/M/2022, Správa č. 443/M/2022, Správa č. 514/M/2022, Správa
č. 363/M/2022, Správa č. 599/M/2022, Sťažnosť č. 192/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), d) a l), § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón, Global Rádia Frontinus, Na pravé
poludnie, /12. 12. 2021, 7. 2., 9. 2., 10. 2., 14. 2., 15. 2., 20. 2., 24. 2., 28. 2., 2. 3., 3. 3., 17. 3., 22. 3.,
23. 3., 25. 3. 2022/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o.
číslo licencie: R/115
Uznesenie č. 22-13/17.455:
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 účastník správneho konania
č. 498/SKO/2022, 499/SKO/2022, 550/SKO/2022, 607/SKO/2022, 610/SKO/2022, 611/SKO/2022,
641/SKO/2022, 53/SKO/2022-MS FRONTINUS s.r.o.
I.

porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
a) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal dňa 10. 2. 2022 v čase o cca 16:00 hod.
program Global Rádia Frontinus a dňa 10. 2. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé
poludnie s príspevkami, ktoré obsahovali jednostranné vyjadrenia o schválení Dohody
o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov
amerických poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, pričom informácie objasňujúce
výhody plynúce pre Slovenskú republiku z prijatia takejto dohody neboli v týchto programoch
sprostredkované a v ktorých nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre,
cit. (označené boldom):
„Včera krátko predpoludním bola schválená potupná, pre Slovensko nebezpečná a nevýhodná
vlastizradná dohoda USA – Slovensko, perfídna nazývaná aj zmluva o obrane. Za okupačný
dokument v zmysle pozývacieho listu Alojza Jindru, Drahomíra Koldera, Oldřicha Švestku,
Antonína Kapka a Vasila Biľaka z roku 1968 hlasovalo sedemdesiatdeväť poslancov.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu ich objektívnosti
a nestrannosti,
b) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal
- dňa 14. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod., o cca 13:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global
Rádia Frontinus, v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit.
(označené boldom):
„Na pozadí hysterických krokov Kanady, USA a ich vazalov v Európe z Moskvy stále
zaznievajú vyjadrenia o nezmyselnosti vpádu na Ukrajinu. Počet ruských vojakov
deklarovaných na 100 000 nepostačuje na rozsiahlejšiu operáciu. Sú protiváhou obdobného
počtu ukrajinských vojakov a militantov sústredených pri hraniciach Luhanskej a Doneckej
republiky. Cúva už aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý si uvedomuje snahu
jeho v úvodzovkách spojencov, rozpútať aj s pomocou ukrajinských vojakov, na ktorých vrchné
ukrajinské velenie nemá dosah, aspoň lokálny konflikt.“
od informácií spravodajského charakteru,
- dňa 14. 2. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie, v ktorom nezabezpečil
povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Na pozadí hysterických krokov Kanady, USA a ich vazalov v Európe z Moskvy stále
zaznievajú vyjadrenia o nezmyselnosti vpádu na Ukrajinu. Počet ruských vojakov
deklarovaných na 100 000 nepostačuje na rozsiahlejšiu operáciu. Sú protiváhou obdobného
počtu ukrajinských vojakov a militantov sústredených pri hraniciach Luhanskej a Doneckej
republiky. Cúva už aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý si uvedomuje snahu
jeho v úvodzovkách spojencov, rozpútať aj s pomocou ukrajinských vojakov, na ktorých vrchné
ukrajinské velenie nemá dosah, aspoň lokálny konflikt.“
od informácií spravodajského charakteru,
- dňa 15. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod., o cca 13:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global
Rádia Frontinus s príspevkami v poradí prvým a druhým, ktoré sa tematicky venovali
udalostiam na Ukrajine a ktoré obsahovali jednostranné vyjadrenia ohľadom udalostí a diania
na Ukrajine z pohľadu Ruska a jeho predstaviteľov, pričom priame, ani sprostredkované
vyjadrenia, ktoré by reprezentovali ukrajinskú stranu, resp. jej spojencov neboli odvysielané,
- dňa 24. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global Rádia Frontinus
s príspevkami v poradí prvým, druhým a tretím, ktoré tematicky informovali o vypuknutom
konflikte na Ukrajine a ktoré obsahovali jednostranné informácie a názory Ruska a jeho
štátnych predstaviteľov ohľadom udalostí a diania na Ukrajine, pričom priame ani
sprostredkované vyjadrenia, ktoré by reprezentovali ukrajinskú stranu, resp. jej spojencov
v rámci vzniknutého vojnového konfliktu, neboli odvysielané,
čím došlo k nezabezpečeniu ich objektívnosti a nestrannosti;

c) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal dňa 12. 12. 2021 v čase o cca 9:30 hod.
program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory M.
Kotlebu, predsedu strany Kotlebovci – ĽSNS, vo vzťahu k domácej politickej scéne na adresu
vlády SR, politických strán a ich predstaviteľov, na adresu P. Pellegriniho, vo vzťahu
k pandémii koronavírusu na adresu lekárov, resp. odborníkov z konzília, na adresu slovenských
biskupov, vo vzťahu k zahraničnej politike SR na adresu Európskej únie a NATO, bez náležitej
názorovej oponentúry, a tiež vyjadrenia ohľadom toho, že očkovanie proti koronavírusu zabije
imunitný systém detí, ohľadom podávania lieku ivermektín, existencie rôznych šarží vakcíny
proti koronavírusu pre vybrané skupiny ľudí, o údajnej snahe Európskej únie a NATO rozpútať
vojnu s Ruskou federáciou a plánovaní veľkej operácie západných štátov proti Rusku, o
úmyselnej nedostupnosti mäsa a mlieka v Európskej únii, bez uvedenia zdroja týchto
informácií, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického
programu,
d) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal dňa 20. 2. 2022 v čase o cca 9:30 hod.
program Debata na telefón, ktorý obsahoval kritické vyjadrenia a jednostranné názory M.
Uhríka, poslanca Európskeho parlamentu a predsedu hnutia Republika, vo vzťahu k domácej
a zahraničnej politickej scéne na adresu prezidentky SR, na adresu koaličných aj opozičných
strán a ich predstaviteľov, na adresu vlády SR a jej členov, na adresu Spojených štátov
amerických a NATO, na adresu ministra zahraničných vecí SR, vo vzťahu k pandémii
koronavírusu na adresu pandemickej komisie, bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu,
e) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal
- dňa 28. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod. program Global rádia Frontinus s príspevkami v poradí
prvým a druhým, ktoré obsahovali jednostranné vyjadrenia ohľadom výkladu udalostí na
Ukrajine z pohľadu Ruska, pričom priame, ani sprostredkované vyjadrenia, ktoré by
reprezentovali ukrajinskú stranu, resp. jej spojencov v rámci vzniknutého vojnového konfliktu
neboli odvysielané, a príspevkom v poradí tretím, ktorý informoval o zablokovaní ôsmich
serverov v Česku a schvaľovaní legislatívy na blokovanie serverov na Slovensku, pričom
informácie o dôvodoch zablokovania príspevkom uvádzaných webov neboli odvysielané a v
ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Už v sobotnú noc sa v ukrajinskej metropole prejavil prvý neblahý dôsledok. ... Pokiaľ
vypadnutý zásobník ukrajinského vojaka tvoriaceho štafáž exprezidentovi Petrovi Porošenkovi
pri jeho sobotňajšom hovore v priamom prenose pre Sky news bol len trápny a smiešny, zbraň
v rukách bežných ľudí bez akejkoľvek kontroly môže skončiť tragicky.“
...
„V sobotu zakotvilo v Sevastopole ruské záchranné plavidlo Šachťor. Na jeho palube bolo 82
živých a zdravých príslušníkov pohraničnej stráže z Hadieho ostrova v Čiernom mori. Práve
z tých vyfabrikoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 13 zabitých obrancov ostrova,
ktorých už aj prisľúbil In memoriam vyznamenať. Príbeh hodiaci sa do ukrajinskej propagandy
prevzali aj svetové médiá vrátane českých a slovenských.“
...
„Česko a Slovensko prekročilo v cenzúre pomyselný Rubikon. Po víkende zmizlo z internetu
osem českých nezávislých spravodajských serverov, o čo sa postaral registrátor CZ.NIC, ktorý
po konzultáciách s bližšie nešpecifikovanými bezpečnostnými zložkami štátu a s českou vládou
zablokoval Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz,
Voxpopuliblog.cz, Exanpro.cz a Skyrytapravda.cz. K rovnako totalitnej praktike pristúpila aj
slovenská vláda, ktorá narýchlo a potichu posunula do parlamentu úpravu zákona
o kybernetickej bezpečnosti, ktorou podľa dôvodovej správy sleduje cieľ zamedziť šíreniu
škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu blokovania. Tú niekoľko hodín
neskôr v skrátenom legislatívnom konaní na mimoriadnej schôdzi schválila Národná rada.
Zákon, ktorý je v možnom rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva bol v sobotu
zverejnený v zbierke zákonov, čím nadobudol platnosť.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,

- dňa 2. 3. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie s príspevkom v poradí
prvým, ktorý obsahoval vyjadrenia ohľadom vojenského konfliktu Ukrajiny s Ruskom, bez
uvedenia ich zdroja, a v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre,
cit. (označené boldom):
„Pre Moskvu sa s ohľadom na avizovanú vojenskú pomoc západných štátov môže stať
problémom západná Ukrajina. Ukrajina už prakticky prišla o protilietadlovú obranu,
protitankové zbrane či ťažké delostrelectvo. To by sa však s novými dodávkami zbraní mohlo
zmeniť. Nové vyzbrojenie Kyjeva, možné prakticky len cez západ krajiny, nemôže Rusko
dopustiť.“.
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 2. 3. 2022 v čase o cca 13:00 hod. a 16:00 hod. program Global rádia Frontinus
s príspevkami v poradí prvým a druhým, ktoré obsahovali vyjadrenia ohľadom vojenského
konfliktu Ukrajiny s Ruskom, bez uvedenia ich zdroja, a v ktorom nezabezpečil povinnosť
oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Včera bolo v Odeskej oblasti ruské letectvo mimoriadne aktívne. Aviácia likvidovala jednotky
protivzdušnej obrany. To by napovedalo prípravám na väčší ruský výsadok, ktorý sa očakáva
dnes. Optimistický, z pohľadu ruskej strany, obrázok na územia pod kontrolou Moskvy nie je
však zrejme pravdivý. Problémom sú viaceré mestá, ktoré sú zatiaľ len blokované, ale stále
riadené miestnou samosprávou, ale hlavne teritoriálnou obranou. K takým patril do dnešného
rána na juhu napríklad Cherson, na východe Charkov. Cherson sa podľa ruských zdrojov
podarilo zobrať pod kontrolu dnes v noci. Z viacerých ukrajinských miest prichádzajú správy
o chaose a násilí spôsobenou nekontrolovaným rozdaním zbraní. Proti sebe bojujú jednotlivé
skupinky ukrajinských ozbrojencov. Včera v Sumskej oblasti prebehla aj výmena zajatcov.
Pozitívne bolo, že išlo o rozhodnutie na nižšej úrovni velenia, kedy sa medzi sebou jednoduchí,
po ľudsky, dohodli velitelia proti sebe stojacich jednotiek. K svojim sa tak vrátil jeden ruský
a päť ukrajinských vojakov.“
...
„Pre Moskvu sa s ohľadom na avizovanú vojenskú pomoc západných štátov môže stať
problémom západná Ukrajina. Ukrajina už prakticky prišla o protilietadlovú obranu,
protitankové zbrane či ťažké delostrelectvo. To by sa však s novými dodávkami zbraní mohlo
zmeniť. Nové vyzbrojenie Kyjeva, možné prakticky len cez západ krajiny, nemôže Rusko
dopustiť.“.
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 9:00 hod. program Global rádia Frontinus s príspevkami v poradí
prvým, druhým a tretím, ktoré obsahovali vyjadrenia ohľadom aktuálnej vojenskej situácie na
Ukrajine, bez uvedenia ich zdroja, informácie o zadržaní vojakov francúzskej cudzineckej légie,
bez uvedenia zdroja informácií o tomto zadržaní a informácie o schválení vojenskej pomoci
Ukrajine českou vládou, bez uvedenia zdroja detailov tejto dodávky Ukrajine a v ktorom
nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Ukrajinské ministerstvo obrany včera ráno po prvýkrát zverejnilo miesto propagandistických
vyhlásení, viac-menej reálny prehľad situácie. Priznalo porážky na severe v Černihivskej
oblasti, regióne Kyjeva, či na východe na Donbase. Na juhu ruská armáda obsadila kľúčový
Cherson a včera poobede aj Voznesensk. Pod kontrolu sa bez väčších problémov po rýchlej
kapitulácii ukrajinských síl dostala aj pätnásť tisícová Vasilyevka, ležiaca na juhovýchodnom
brehu Kachovskej priehrady na Dnepre. Včera sa bojovalo aj v Mariupole, kde sú sústredené
početné ukrajinské sily. Ruské konvoje na severe z juhu obišli Charkov a pohybujú sa v okolí
Krasnohradu, ležiacom asi sto kilometrov na juhozápad od Charkova. Cieľom je spojiť sa s
konvojmi zo Záporožia a odrezať tak veľké sústredenie ukrajinskej armády na Donbase. Línia
frontu pod stále odolávajúcom Charkovom včera sledovala mestečká Lozova, Krasnohrad a
Izjum. Ukrajinská armáda sa odtiaľ napriek hroziacemu obkľúčeniu nesnaží dostať. Dôvodom
je zrejme ruská prevaha vo vzduchu...“
...

„Ani dezertérom, ani legionárom na dovolenke nebol povolený odchod k nášmu východnému
susedovi. Tým, ktorí dostali voľno na cestu do východnej Európy, bol podľa protokolu ktorý má
Légia zavedený od začiatku vojny Moskvy s Kyjevom, vstup na Ukrajinu zakázaný. Z celkového
počtu osemtisíc vojakov, ktoré spadajú pod francúzsku cudzineckú légiu ich až sedemsto
pochádza práve z Ukrajiny. Členské štáty NATO umožnili civilistom bojovať za Kyjev ako
dobrovoľníci. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v skutočnosti povzbudzovala
Britov, aby sa zapojili do boja.“.
...
„Dodávka rakiet o celkovej hmotnosti vyše päť ton a cene tridsaťosem a pol milióna korún už
na Ukrajinu odišla. Ďalšie zbrane do limitu štyristo miliónov eur neboli špecifikované. Ide ale
zrejme o vybavenie do ťažkej pozemnej techniky, muníciu, do raketových systémov, či ručné
zbrane. Okrem vládneho daru vyzbrojuje Česko Ukrajinu aj formou finančnej zbierky, do ktorej
sa zapojilo okolo desať českých firiem. Momentálne v nej je okolo tristošestnásť miliónov
českých korún.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie s príspevkami v poradí
prvým a druhým, ktoré obsahovali vyjadrenia ohľadom aktuálnej vojenskej situácie na Ukrajine,
bez uvedenia ich zdroja, a informácie o zadržaní vojakov francúzskej cudzineckej légie, bez
uvedenia zdroja informácií o tomto zadržaní a v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory
a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Ruské jednotky prešli včera mestom Voznesensk, pričom sa v ňom nezdržali a zabrali len jeho
južnú časť Bulharku. Ukrajinským silám sa podarilo zničiť železničný most cez rieku Buch
a cestný most cez kanál. Zrejme však neporušený stojí cestný most cez južný Buch, ktorý má
strategický význam. Po moste v Mykolayive je druhým, ktorým môžu ruské kolóny postupovať
na sever Odeskej oblasti. Nie je jasné, či je pod kontrolu ukrajinskej armády alebo Rusov.
Ukrajinci evakuujú tiež juhozápadnú časť mesta Krivoj Rog na sever. Aglomerácia má tvar
pretiahnutej elipsy s osou dlho okolo 100 kilometrov. V oblasti je aeroport, ktorý sa ruské
vojská pokúsia v najbližšom čase zabrať. Poloha letiska neumožňuje jeho ostreľovanie z mesta.
Túto taktiku ukrajinská armáda a ozbrojenci často využívajú. V Charkove sa stále bojuje. Počet
zabitých ukrajinských vojakov a príslušníkov teritoriálnej obrany dosiahol 500. Ranených je
okolo 1500 ľudí. To vzhľadom na to, že na začiatku obliehania tvorilo miestnu posádku 10 tisíc
vojakov, veľká strata.“
...
„Ani dezertérom, ani legionárom na dovolenke nebol povolený odchod k nášmu východnému
susedovi. Tým, ktorí dostali voľno na cestu do východnej Európy, bol podľa protokolu ktorý má
Légia zavedený od začiatku vojny Moskvy s Kyjevom, vstup na Ukrajinu zakázaný. Z celkového
počtu osemtisíc vojakov, ktoré spadajú pod francúzsku cudzineckú légiu ich až sedemsto
pochádza práve z Ukrajiny. Členské štáty NATO umožnili civilistom bojovať za Kyjev ako
dobrovoľníci. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v skutočnosti povzbudzovala
Britov, aby sa zapojili do boja.“.
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 13:00 hod. program Global rádia Frontinus s príspevkami, ktoré
obsahovali vyjadrenia ohľadom aktuálnej vojenskej situácie na Ukrajine, bez uvedenia ich
zdroja, informácie o zadržaní vojakov francúzskej cudzineckej légie, bez uvedenia zdroja
informácií o tomto zadržaní, informácie o schválení vojenskej pomoci Ukrajine českou vládou,
bez uvedenia zdroja detailov tejto dodávky Ukrajine a o útokoch na slobodu slova na Slovensku
v súvislosti so zablokovaním internetového portálu Hlavné správy, pričom informácie
o dôvodoch zablokovania príspevkom uvádzaného webu, ako aj cieľoch schválenej úpravy
zákona o kybernetickej bezpečnosti neboli odvysielané a v ktorom nezabezpečil povinnosť
oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Ukrajinské ministerstvo obrany včera ráno po prvýkrát zverejnilo miesto propagandistických
vyhlásení, viac-menej reálny prehľad situácie. Priznalo porážky na severe v Černihivskej
oblasti, regióne Kyjeva, či na východe na Donbase. Na juhu ruská armáda obsadila kľúčový

Cherson a včera poobede aj Voznesensk. Pod kontrolu sa bez väčších problémov po rýchlej
kapitulácii ukrajinských síl dostala aj pätnásť tisícová Vasilyevka, ležiaca na juhovýchodnom
brehu Kachovskej priehrady na Dnepre. Včera sa bojovalo aj v Mariupole, kde sú sústredené
početné ukrajinské sily. Ruské konvoje na severe z juhu obišli Charkov a pohybujú sa v okolí
Krasnohradu, ležiacom asi sto kilometrov na juhozápad od Charkova. Cieľom je spojiť sa s
konvojmi zo Záporožia a odrezať tak veľké sústredenie ukrajinskej armády na Donbase. Línia
frontu pod stále odolávajúcom Charkovom včera sledovala mestečká Lozova, Krasnohrad a
Izjum. Ukrajinská armáda sa odtiaľ napriek hroziacemu obkľúčeniu nesnaží dostať. Dôvodom
je zrejme ruská prevaha vo vzduchu...“
...
„Ani dezertérom, ani legionárom na dovolenke nebol povolený odchod k nášmu východnému
susedovi. Tým, ktorí dostali voľno na cestu do východnej Európy, bol podľa protokolu ktorý má
Légia zavedený od začiatku vojny Moskvy s Kyjevom, vstup na Ukrajinu zakázaný. Z celkového
počtu osemtisíc vojakov, ktoré spadajú pod francúzsku cudzineckú légiu ich až sedemsto
pochádza práve z Ukrajiny. Členské štáty NATO umožnili civilistom bojovať za Kyjev ako
dobrovoľníci. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v skutočnosti povzbudzovala
Britov, aby sa zapojili do boja.“.
...
„Dodávka rakiet o celkovej hmotnosti vyše päť ton a cene tridsaťosem a pol milióna korún už
na Ukrajinu odišla. Ďalšie zbrane do limitu štyristo miliónov eur neboli špecifikované. Ide ale
zrejme o vybavenie do ťažkej pozemnej techniky, muníciu, do raketových systémov, či ručné
zbrane. Okrem vládneho daru vyzbrojuje Česko Ukrajinu aj formou finančnej zbierky, do ktorej
sa zapojilo okolo desať českých firiem. Momentálne v nej je okolo tristošestnásť miliónov
českých korún.“
...
„Brutálne útoky na slobodu slova na Slovensku pokračujú. Štát včera zablokoval internetový
portál Hlavné správy. O jeho odstavení rozhodol Národný bezpečnostný úrad, pričom využil
zjavne nedemokratický zákon prijatý Národnou radou v skrátenom konaní ešte minulý týždeň.
Ten s odkazom na vojnu na Ukrajine umožňuje až do konca júna blokovať stránky, ktoré nie sú
v súlade so štátnou propagandou.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 3. 3. 2022 v čase o cca 16:00 hod. program Global rádia Frontinus s príspevkami, ktoré
obsahovali vyjadrenia ohľadom aktuálnej vojenskej situácie na Ukrajine, bez uvedenia ich
zdroja, informácie o zadržaní vojakov francúzskej cudzineckej légie, bez uvedenia zdroja
informácií o tomto zadržaní a informácie o schválení vojenskej pomoci Ukrajine českou vládou,
bez uvedenia zdroja detailov tejto dodávky Ukrajine a o útokoch na slobodu slova na Slovensku
v súvislosti so zablokovaním internetového portálu Hlavné správy, pričom informácie
o dôvodoch zablokovania príspevkom uvádzaného webu, ako aj cieľoch schválenej úpravy
zákona o kybernetickej bezpečnosti neboli odvysielané a v ktorom nezabezpečil povinnosť
oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Ukrajinské ministerstvo obrany včera ráno po prvýkrát zverejnilo miesto propagandistických
vyhlásení, viac-menej reálny prehľad situácie. Priznalo porážky na severe v Černihivskej
oblasti, regióne Kyjeva, či na východe na Donbase. Na juhu ruská armáda obsadila kľúčový
Cherson a včera poobede aj Voznesensk. Pod kontrolu sa bez väčších problémov po rýchlej
kapitulácii ukrajinských síl dostala aj pätnásť tisícová Vasilyevka, ležiaca na juhovýchodnom
brehu Kachovskej priehrady na Dnepre. Včera sa bojovalo aj v Mariupole, kde sú sústredené
početné ukrajinské sily. Ruské konvoje na severe z juhu obišli Charkov a pohybujú sa v okolí
Krasnohradu, ležiacom asi sto kilometrov na juhozápad od Charkova. Cieľom je spojiť sa s
konvojmi zo Záporožia a odrezať tak veľké sústredenie ukrajinskej armády na Donbase. Línia
frontu pod stále odolávajúcom Charkovom včera sledovala mestečká Lozova, Krasnohrad a
Izjum. Ukrajinská armáda sa odtiaľ napriek hroziacemu obkľúčeniu nesnaží dostať. Dôvodom
je zrejme ruská prevaha vo vzduchu...“
...

„Ani dezertérom, ani legionárom na dovolenke nebol povolený odchod k nášmu východnému
susedovi. Tým, ktorí dostali voľno na cestu do východnej Európy, bol podľa protokolu ktorý má
Légia zavedený od začiatku vojny Moskvy s Kyjevom, vstup na Ukrajinu zakázaný. Z celkového
počtu osemtisíc vojakov, ktoré spadajú pod francúzsku cudzineckú légiu ich až sedemsto
pochádza práve z Ukrajiny. Členské štáty NATO umožnili civilistom bojovať za Kyjev ako
dobrovoľníci. Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v skutočnosti povzbudzovala
Britov, aby sa zapojili do boja.“.
...
„Dodávka rakiet o celkovej hmotnosti vyše päť ton a cene tridsaťosem a pol milióna korún už
na Ukrajinu odišla. Ďalšie zbrane do limitu štyristo miliónov eur neboli špecifikované. Ide ale
zrejme o vybavenie do ťažkej pozemnej techniky, muníciu, do raketových systémov, či ručné
zbrane. Okrem vládneho daru vyzbrojuje Česko Ukrajinu aj formou finančnej zbierky, do ktorej
sa zapojilo okolo desať českých firiem. Momentálne v nej je okolo tristošestnásť miliónov
českých korún.“
...
„Brutálne útoky na slobodu slova na Slovensku pokračujú. Štát včera zablokoval internetový
portál Hlavné správy. O jeho odstavení rozhodol Národný bezpečnostný úrad, pričom využil
zjavne nedemokratický zákon prijatý Národnou radou v skrátenom konaní ešte minulý týždeň.
Ten s odkazom na vojnu na Ukrajine umožňuje až do konca júna blokovať stránky, ktoré nie sú
v súlade so štátnou propagandou.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
f) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal
- dňa 7. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod. a 13:00 hod. program Global rádia Frontinus, v ktorom
nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Ministerstvo obrany upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 7. do 13. februára je
cez naše územie plánovaných 19 cestných presunov zahraničných ozbrojených síl. Rezort
obrany, akoby to bolo hlavným problémom konvojov, zdôrazňuje, že tranzity boli riadne
schválené v zmysle opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR.“,
od informácií spravodajského charakteru,
- dňa 9. 2. 2022 v čase o cca 9:00 hod., 13:00 hod. a 16:00 hod. program Global rádia Frontinus,
v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené
boldom):
„Po kanadskom konvoji slobody, ktorý už viac ako týždeň blokuje Ottavu s cieľom zrušenia
fašistických sanitárnych opatrení, sa rovnakou cestou vydali aj Novozélanďania. Práve Nový
Zéland aj s Austráliou sú najvypuklejšími prípadmi nastupujúcej novej globálnej tyranie
maskovanej za boj proti takzvanej pandémii. Génová terapia je tu povinná pre lekárov,
zdravotnícky personál, učiteľov, policajtov a vojakov. Bez nej nemôžu vykonávať svoje
povolanie. Rúška sú v interiéroch povinné a nosiť ich musia aj žiaci v školách od 8. rokov veku.
Včera sa v hlavnom meste Nového Zélandu Wellingtone stretli v blízkosti parlamentu stovky
truckov a dodávok z celej krajiny. Tie niesli heslá ako Vráťte nám našu slobodu či Donútenie
nie je súhlas. Protesty vodičov nákladných vozidiel sú dobre organizovateľné a hlavne viditeľné.
Kanadskí truckeri dosiahli minimálne to, že sa ich premiér, arogantný Justin Trudeau, skrýva
pred vlastnými občanmi.“
...
„Aľjochinovú tiež v septembri odsúdili na rok obmedzenia osobnej slobody v inej kauze,
v prípade porušenia nezmyselných sanitárnych opatrení. Obmedzenie spočíva v tom, že
hudobníčka nemôže opúšťať bydlisko v čase od 22. do 5. hodiny a nesmie opustiť Moskvu.
Paradoxne je Aľjochinová v Rusku stíhaná za tie isté kauzy, ako tisíce ľudí v západnej
Európe. Rozdiel je v tom, že korporátne západné médiá na porušovanie slobôd členov skupiny
Pussy Riot poukazujú a domáce kauzy ignorujú.“
...
„Včerajšie rokovanie o vlastizradnej zmluve USA - Slovensko bolo sprevádzané nesúhlasnými
vystúpeniami ľudí v uliciach, konfliktmi v parlamente či dementným manifestovaním
ukrajinskej vlajky v zatiaľ ešte slovenskom parlamente, navyše hore nohami. Poslanci

nepovolili generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi prezentovať výhrady voči okupačnej
zmluve, neporovnateľne horšej ako tej, ktorá zakladala právny rámec pre pobyt okupačných
vojsk Varšavskej zmluvy. Žilinkom pripravený dokument nakoniec prečítal poslanec Smeru
Juraj Blanár.“
od informácií spravodajského charakteru,
- dňa 9. 2. 2022 v čase o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie, v ktorom nezabezpečil
povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Včerajšie rokovanie o vlastizradnej zmluve USA - Slovensko bolo sprevádzané nesúhlasnými
vystúpeniami ľudí v uliciach, konfliktmi v parlamente či dementným manifestovaním
ukrajinskej vlajky v zatiaľ ešte slovenskom parlamente, navyše hore nohami. Poslanci
nepovolili generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi prezentovať výhrady voči okupačnej
zmluve, neporovnateľne horšej ako tej, ktorá zakladala právny rámec pre pobyt okupačných
vojsk Varšavskej zmluvy. Žilinkom pripravený dokument nakoniec prečítal poslanec Smeru
Juraj Blanár.“
od informácií spravodajského charakteru,
čím došlo k nezabezpečeniu ich objektívnosti a nestrannosti;
g) že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal
- dňa 17. 3. 2022 v čase o cca 9:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global Rádia Frontinus
s príspevkami v poradí prvým, druhým a štvrtým, ktoré obsahovali vyjadrenia o aktuálnom
vojenskom konflikte na Ukrajine, bez uvedenia ich zdroja, informácie o poskytnutí
protivzdušného obranného systému (S-300) Ukrajine, pričom oficiálne informácie Ministerstva
obrany SR, ministra obrany či premiéra SR o plánovanej návšteve ministra obrany Spojených
štátov amerických na Slovensku neboli odvysielané a jednostranné vyjadrenia o procese
a dôvodoch, pre ktoré má Rusko vystúpiť z Rady Európy, pričom kontext a príčiny postoja
k tomuto zo strany NATO či Európskej únie neboli odvysielané a v ktorom nezabezpečil
povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Na južnom ukrajinskom fronte sa včera v noci pri pobrežnom meste Odesa očakával výsadok
ruských vojsk.“, „...Ruská armáda má výhodu v tom, že môže v bojoch svojich vojakoch rotovať
v režime boj, oddych, boj, zatiaľ čo Ukrajinci sú pod stálym tlakom a zrejme je len otázkou
času rozdelenie ich síl na južnú a severnú časť. Aj proruské informačné pole vysoko oceňuje
vytrvalosť ukrajinských síl. Predpokladá sa, že v radoch ukrajinskej armády je trinásť až
pätnásťtisíc padlých a len tisícka z nich sa vzdala.“
...
„To pred čím na tlačovke z pred niekoľkých dní varoval expremiér Robert Fico sa stalo
skutočnosťou.“, „Toto rozhodnutie nás na jednej strane zbavuje funkčného systému
protivzdušnej obrany s nejasným prísľubom jeho náhrady za Patriot. Na druhej strane
Slovensko masívne zaťahuje do rusko-ukrajinského konfliktu. Systém protivzdušnej obrany S300 nie je z kategórie humanitárnej pomoci či lifrovania obsolentných vojenských prebytkov
kyjevskému režimu. Dá sa porovnať s nedávnym avanturistickým návrhom poľskej vlády
poslať na Ukrajinu poľské MIG-y, ...“, „Nie je náhoda, že Slovensko a Bulharsko sú okrem
návštevy Bruselu jediné krajiny, ktoré americký minister Lloyd Austin v týchto dňoch
navštevuje.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 22. 3. 2022 v čase o cca 9:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global Rádia Frontinus
s príspevkami v poradí prvým a štvrtým, ktoré obsahovali jednostranné vyjadrenia ohľadom
aktuálnej vojenskej situácie na Ukrajine, bez uvedenia ich zdroja, z pohľadu Ruska, pričom
priame, ani sprostredkované vyjadrenia, ktoré by reprezentovali ukrajinskú stranu, resp. jej
spojencov v rámci vzniknutého vojnového konfliktu neboli odvysielané a informácie o
zablokovaní webu Infovojna Národným bezpečnostným úradom, pričom dôvody zablokovania
príspevkom uvádzaných webov neboli odvysielané a v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť
názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Ruské operácie v Izjume a v Kurachove sú zrejme len prípravou nových nástupísk
a predzvesťou mohutnejšej ofenzívy majúcej za cieľ konečný rozvrat doneckého frontu.“,
Ruským cieľom je zrejme spojiť tieto uskupenia a úplne odrezať ukrajinské vojská na

doneckom fronte od zvyšku krajiny. Práve táto pripravovaná ofenzíva je dávaná do súvisu
s Mariupolom. Mestu bola Rusmi ponúknutá kapitulácia, ktorú však Kyjev včera ústami
vicepremiérky Iryny Vereščukovej odmietol.“, „V Mariupole bojujú vojaci nacionalistických
uskupení, s ktorými má kyjevská garnitúra i regulárna ukrajinská armáda problém. Obdobne
boli už v takzvanej protiteroristickej operácii, a to v roku 2014 ponechaní takýto bojovníci
Porošenkovým režimom napospas osudu.“, „Takéto prípady, kedy sa na obranu zneužijú
zraniteľné civilné objekty, aby sa ich zničenie Rusmi následne pretavilo do propagandy, nie sú
z ďaleka ojedinelé.“
...
„Po odstránení Hlavných správ, Hlavného denníka či Armádneho magazínu ide o ďalší hrubý
cenzorský zásah do slobody slova. Podľa Národného bezpečnostného úradu je blokovanie
vykonané rozhodnutím na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti. Zákon prijatý
v skrátenom legislatívnom konaní 25. februára, má možnosť dočasne blokovať do 30. júna 2022
weby šíriace takzvaný škodlivý obsah. Dá sa predpokladať, že jeho ustanovenia budú úspešne
napadnuté. Obdobný zákon platný v Rusku bol totiž v minulosti v kauze ... a ďalší proti Rusku
posudzovaný v roku 2020 Európskym súdom pre ľudské práva. Ten poukázal na porušenie
článku 10 dohovoru, týkajúci sa práva na slobodu prejavu a práva na šírenie informácií.
Podrobnú analýzu rozhodnutia je možné nájsť na webe pravnelisty.sk. Štyridsať stranové
zdôvodnenie Národného bezpečnostného úradu rozhodnutia o blokovaní takzvaného škodlivého
obsahu hovorí v prípade Infovojny o šiestich konkrétnych konaniach, z toho však až päť je
vedených ako tajné. To znemožňuje redakcii dozvedieť sa, prečo vlastne bol jej web zablokovaný
a obmedzuje aj možnosť súdu rozhodnúť. Slovensko pri tom nie je vo vojnovom stave, ktorý by
takéto drakonické opatrenia mohol prípadne ospravedlniť. To nakoniec paradoxne nie sú
Ukrajina či Rusko.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
- dňa 23. 3. 2022 v čase o cca 9:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global Rádia Frontinus
s príspevkami, ktoré obsahovali vyjadrenia ohľadom aktuálnej vojenskej situácie na Ukrajine,
bez uvedenia ich zdroja, jednostranné informácie o stretnutí srbského ministra vnútra s ruským
veľvyslancom v Srbsku, pričom oficiálne informácie o tom, že Srbsko na úrovni Európskej únie
a Organizácie spojených národov odmietlo ruskú agresiu na Ukrajine, hoci na Ruskú federáciu
neuvalilo sankcie, neboli odvysielané, informácie o zablokovaní webov slovenskou legislatívou
v porovnaní s bieloruskou vyhláškou o spravodajských serveroch vyznievajúce voči slovenskej
legislatíve negatívne, pričom údaje o tom, že weby boli spájané so šírením dezinformačného
obsahu a k ich zablokovaniu došlo v spojitosti s ruskou agresiou voči Ukrajine neboli
odvysielané a v ktorom nezabezpečil povinnosť oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit.
(označené boldom):
„Správa o prevzatí moci nad Makarivom je preto, aj s ohľadom na predchádzajúce tvrdenie
ukrajinského generálneho štábu, že mesto je v hlbokom tele ruskej armády sporná. Podobne
neviery hodnou sa ukázala správa ukrajinskej strany o mestách Buča a Hostomeľ ležiacich
neďaleko od seba a situovaných 20 až 30 kilometrov severozápadne od Kyjeva. Tie mali byť pod
ukrajinskou kontrolou. Včera sa však objavila správa miestnych úradov, potvrdzujúca ich
zabratie ruskou armádou. ... Objavujú sa absurdné problémy s dodávkami ruskej humanitárnej
pomoci pre obsadené regióny, pokiaľ nejde priamo o vládnu pomoc, potom každá organizácia
či jednotlivec snažiaci sa o vývoz potrebných vecí, stále podlieha ruskému colnému konaniu.
Vypuklo sa to prejavuje v oblasti ruského Krymu a k nemu priľahlých ukrajinských území pod
ruskou kontrolou. Krymskí producenti nemôžu predávať, ani darovať svoje produkty bez
riadneho colného konania. V mestách ako je Berďansk či Melitopol je pri tom situácia so
zásobovaním kritická a zhoršuje ju aj utečenecká vlna z Mariupola.“
...
„Po Českej republike či Slovensku pristupuje k blokovaniu internetu aj Bielorusko. Paradoxne
neskôr a v menšom rozsahu.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,

- dňa 25. 3. 2022 v čase o cca 9:00 hod. a o cca 16:00 hod. program Global Rádia Frontinus
s príspevkami, ktoré obsahovali jednostranné vyjadrenia ohľadom aktuálnej vojenskej situácie
a diania na Ukrajine, bez uvedenia ich zdroja, z pohľadu Ruska, pričom priame, ani
sprostredkované vyjadrenia, ktoré by reprezentovali ukrajinskú stranu, resp. jej spojencov v
rámci vzniknutého vojnového konfliktu neboli odvysielané a v ktorom nezabezpečil povinnosť
oddeliť názory a hodnotiace komentáre, cit. (označené boldom):
„Po neúspešnom pokuse posilnených ukrajinských bataliónov o odblokovanie menších
ukrajinských jednotiek na juhu mesta Izjum sa v stredu ruským jednotkám podarilo obsadiť
návršie Kremenec, z ktorého ukrajinské jednotky kontrolovali celú oblasť. Ide o podstatný
úspech ruskej armády v tejto oblasti. Ukrajinské delostrelectvo prišlo o strategický bod,
z ktorého úspešne navádzalo streľbu a kontrolovalo desiatky kilometrov. Línia frontu sa
v tomto úseku rozsypala. Na rad teraz príde zrejme Slavjansk, s asi 120-tisícmi obyvateľov
a Kramatorsk, s populáciou okolo 170-tisíc.“
...
„Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa včera virtuálne pripojil na mimoriadny samit
Severoatlantického paktu. Od NATA žiadal jedno percento spojeneckých lietadiel a tankov. No
podľa očakávaní bol odmietnutý. Washington lietadlá Ukrajine neposkytne, lebo sa obáva
eskalácie napätia. Ostatné členské štáty sú ochotné poslať len protitankové a protivzdušné
strely či drony. Takéto zbrane vojny nevyhrávajú, sú však vhodné pre dlhodobé partizánske
udržiavanie konfliktu pri živote a neustále poškodzovanie Ruska aj samotnej Ukrajiny. Čo je
aj zrejmé cieľom paktu a jeho vojenských dodávok. Včera sa na Youtube objavil inzerát
ponúkajúci na predaj pancierované vozidlá Land Rover. Autá s nájazdom od 1 do 5- tisíc
kilometrov majú pochádzať z britskej vojenskej pomoci a predávajú sa za 54-tisíc eur.
K dispozícií ich má byť v kyjevskej oblasti do sto kusov. Pravosť inzerátu je ťažké overiť.“
od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu jeho objektívnosti
a nestrannosti,
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielanie oznamu
o porušení zákona.
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona
č. 308/2000 Z. z. bezprostredne pred každým vysielaním programu Global Rádia Frontinus – teda
v pondelok až piatok o 9:00 hod., 13:00 hod. a 16:00 hod., programu Na pravé poludnie – teda
v pondelok až piatok o 12:00 hod. a programu Debata na telefón – teda v nedeľu o 9:30 hod., po dobu
dvoch týždňov, počnúc dňom 1. 9. 2022. V prípade, že účastník konania bude vysielať uvedené
programy v iných dňoch a časoch, alebo vôbec, je povinný odvysielať oznam o porušení ustanovenia §
16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v dňoch a časoch, kedy tieto programy obvykle vysielal
v období 12. 12. 2021 až 25. 3. 2022, teda vo vyššie uvedenom harmonograme.

Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe, zrozumiteľným
spôsobom, bez sprievodnej hudby, iných zvukov alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania
bezodkladne oznámi termíny odvysielania oznamu Rade.
Text oznamu:
Rádio Frontinus vysielaním programov Global Rádia Frontinus, Na pravé poludnie a Debata na telefón
v dňoch 12. 12. 2021 až 25. 3. 2022 opakovane porušovalo ustanovenie § 16 ods. 3 písm. b) zákona
o vysielaní a retransmisii. Obsahom týchto programov boli neobjektívne a tendenčné informácie najmä
o rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte, o pandémii covid-19, o fungovaní Európskej únie, o aktivitách
vlády Slovenskej republiky a o blokovaní konšpiračných médií. Spravodajské programy obsahovali tiež
hodnotiace úsudky a komentáre, ktoré neboli oddelené od informácií spravodajského charakteru,
a ktoré skresľovali význam podávaných informácií. Takéto konanie je v rozpore so zásadami
objektívnosti a nestrannosti stanovených zákonom o vysielaní a retransmisii. Z tohto dôvodu Rada pre
vysielanie a retransmisiu uložila Rádiu Frontinus sankciu odvysielať tento oznam o porušení 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
proti
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté.
II.
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 12. 12. 2021 v čase od 09:00 hod. do 12:00 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.
III.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že na programovej službe Rádio Frontinus odvysielal dňa 10. 2. 2022 o cca 16:00 hod. program Global
Rádia Frontinus a dňa 10. 2. 2022 o cca 12:00 hod. program Na pravé poludnie, v ktorých došlo v
dôsledku explicitného menovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky hlasujúcich za
uzatvorenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Spojených štátov amerických, uvedením ich mena, priezviska a politickej príslušnosti, v kontexte
vyjadrení moderátora označujúcich predmetnú dohodu ako „potupnú“, „vlastizradnú“, totožnú
s „okupačným dokumentom v zmysle pozývacieho listu Alojza Jindru, Drahomíra Koldera, Oldřicha
Švestku, Antonína Kapka a Vasila Biľaka z roku 1968“ k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať
nenávisť na základe iného zmýšľania,
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
zdržal sa
Bindas
za
Dušíková
proti
Holeštiak
proti
Izrael
proti
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 5-3-1, 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 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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
za
Batta
proti
Bindas
za
Dušíková
proti
Holeštiak
proti
Izrael
proti
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/445:
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. 8. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/446:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-13/17.456:
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. 641/SKO/2022 v časti
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči vysielateľovi
FRONTINUS s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
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. 22-13/447:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 18
SK č.: 494/SKO/2022 zo dňa 23. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 191/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná upútavka/deň/programová služba: Matky rebelky: Šťastné a veselé/24. 12. 2021/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/15
Uznesenie č. 22-13/18.457:
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.
494/SKO/2022 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 24. 12. 2021 v čase o cca 18:34:36 hod. odvysielal na programovej službe JOJ komunikát
Vianoce na ľade 25. december, v rámci ktorého bol propagovaný program Matky rebelky: Šťastné a
veselé, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 27. 12.
2021 o cca 20:30 hod. na programovej službe JOJ PLUS po celý čas vysielania predmetnej upútavky,
čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 Jednotného systému označovania,
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3000 €, slovom tritisíc 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
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. 22-13/448:
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: 6. 8. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/449:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

K bodu 19
SK č.: 394/SKO/2022 zo dňa 9. 2. 2022
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 152/SO/2022)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 a 3, § 38 ods. 2, § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované programy/deň/programová služba: Naživo prenos tenisového zápasu Chorvátsko –
Maďarsko, Štúdio Šport, Naživo prenos z lyžovania 1. kolo, Záznam z lyžovania 1. kolo, Naživo prenos
z lyžovania 2. kolo, Naživo prenos tenisového zápasu Španielsko – Rusko 1. zápas, Naživo prenos
tenisového zápasu Španielsko – Rusko 2. zápas/28. 11. 2021/JOJ ŠPORT
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: TD/245
Uznesenie č. 22-13/19.458:
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.
394/SKO/2022 MAC TV s.r.o.
I.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že na televíznej programovej službe JOJ ŠPORT dňa 28. 11. 2021 počas priameho prenosu športového
podujatia Naživo prenos z lyžovania 1. kolo odvysielaného v čase o cca 15:39:17 hod. a počas priameho
prenosu športového podujatia Naživo prenos z lyžovania 2. kolo odvysielaného v čase o cca 18:44:25
hod., odvysielal reklamné šoty, ktoré boli vysielané počas trvania športového podujatia, na základe čoho
neboli tieto športové podujatia odvysielané celé, čím došlo k porušeniu povinnosti zaradiť reklamné
šoty iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom;

II.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že na televíznej programovej službe JOJ ŠPORT odvysielal
- dňa 28. 11. 2021 o cca 14:51 hod. sponzorovaný program Naživo prenos tenisového zápasu
Chorvátsko – Maďarsko,
- dňa 28. 11. 2021 o cca 17:34 hod. sponzorovaný program Záznam z lyžovania 1. kolo,
pričom došlo porušeniu povinnosti zreteľne označiť tieto programy názvom sponzora, ak ide
o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu,
príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na konci programu Naživo
prenos tenisového zápasu Chorvátsko – Maďarsko a na začiatku a na konci programu Záznam
z lyžovania 1. kolo;
III.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v rámci televíznej programovej služby JOJ ŠPORT odvysielal
1. dňa 28. 11. 2021 o cca 14:51 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu Chorvátsko –
Maďarsko, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000
Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania
produktov označením na začiatku a na konci tohto programu,
2. dňa 28. 11. 2021 o cca 15:15 hod. program Štúdio Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci
tohto programu,
3. dňa 28. 11. 2021 o cca 15:39 hod. program Naživo prenos z lyžovania 1. kolo, v ktorom došlo
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil
povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na
začiatku a na konci tohto programu, ako aj pri pokračovaní tohto programu po jeho prerušení
mediálnou komerčnou komunikáciou,
4. dňa 28. 11. 2021 o cca 16:56 hod. program Štúdio Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci
tohto programu,
5. dňa 28. 11. 2021 o cca 17:34 hod. program Záznam z lyžovania 1. kolo, v ktorom došlo
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil
povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na
začiatku a na konci tohto programu,
6. dňa 28. 11. 2021 o cca 18:30 hod. program Štúdio Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci
tohto programu,
7. dňa 28. 11. 2021 o cca 18:44 hod. program Naživo prenos z lyžovania 2. kolo, v ktorom došlo
k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil

povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na
začiatku a na konci tohto programu, ako aj pri pokračovaní tohto programu po jeho prerušení
mediálnou komerčnou komunikáciou,
8. dňa 28. 11. 2021 o cca 19:52 hod. program Štúdio Šport, v ktorom došlo k umiestňovaniu
produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci
tohto programu,
9. dňa 28. 11. 2021 o cca 20:23 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu Španielsko –
Rusko 1. zápas, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii
umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci tohto programu,
10. dňa 28. 11. 2021 o cca 22:32 hod. program Naživo prenos tenisového zápasu Španielsko –
Rusko 2. zápas, v ktorom došlo k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z., pričom porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii
umiestňovania produktov označením na začiatku tohto programu,
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 15 319 €, slovom
pätnásťtisíctristodevätnásť 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
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. 22-13/450:
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: 6. 8. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/451:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022

Z: PgO

Uznesenie č. 22-13/19.459:
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. 394/SKO/2022 vedené
proti vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
za
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/452:
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. 7. 2022
Z: PLO
Úloha č. 22-13/453:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 18. 7. 2022
K bodu 20
SK č.: 96/SKL/2022-MS zo dňa 9. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.

Z: PgO

číslo licencie:

Uznesenie č. 22-13/20.460:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 96/SKL/2022-MS zo dňa 9. 6. 2022,
podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie
licencie na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby, doručenú Rade 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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti D.EXPRES, k.s.
licenciu č. RD/34
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby
Štandard digitálneho príjmu: DAB+
2. Názov programovej služby: ROCK
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 96/SKL/2022-1 zo dňa 9. 6. 2022):
a) Spravodajstvo:
1,2 %
b) Publicistika:
1. Politická publicistika:
0%
2. Ostatná publicistika:
0%
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. Detské programy:
0%
2. Náboženské programy:
0%
3. Literárno-dramatické programy:
0%
4. Zábavné programy:
0%
5. Hudobné programy:
8,3 %
d) Ostatný program:
90,5 %
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom
záujme: 1,2 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD

osobitného

II.
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 13. 6. 2022, spisová značka: RPO-968450/2022, Id v zdrojovom registri: 220484,
registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sr/1351/B

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu registrovaného
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 13. 6. 2022, spisová
značka: RPO-968450/2022, Id v zdrojovom registri: 220484, registračný úrad: Okresný súd Bratislava
I., Registračné číslo Sr/1351/B
III.
Doložka doplnkových obsahových služieb:
Názov doplnkovej obsahovej služby: ROCK TPEG
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátová služba TPEG (Traffic Information), dopravé
informácie pre navigačné systémy v štruktúre RTM (Road Traffic Message), PTI (Public Transport
Info), LOC (Localization), PKI (Parking Information), CTT (Congestion Travel Time), TEC (Traffic
Event Compact), WEA (Weather)
Názov doplnkovej obsahovej služby: ROCK BWS
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Broadcast Web Site vo vzťahu k webstránkam (HTML)
Názov doplnkovej obsahovej služby: ROCK DL/SLS
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: dátové služby Dynamic Labe (DL) pri textoch a Slide
Show (SLS) pri obrázkoch
Názov doplnkovej obsahovej služby: ROCK RDS
Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: rozhlasová dátová služba v štruktúre dát v zmysle licencie
č. R/112
Zahraničná doložka:
Teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: územie členských štátov
Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o hospodárskom priestore
Jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: zhodný s jazykom vysielania
Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: všetkých
doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb.
Doložka iného verejného prenosu:
Spôsob verejného prenosu: digitálne vysielanie inými štandardmi digitálneho vysielania, a to DAB,
DRM, DRM+, DMB a ich varianty, v nadväznosti na príslušný štandard digitálneho vysielania zahŕňa
terestriálny verejný prenos, verejný prenos pomocou satelitu a verejný prenos v káblovom rozvode, či
v inej elektronickej komunikačnej sieti, nezahŕňa však webcasting, ani internetový simulcasting
Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: všetkých
doplnkových služieb uvedených v doložke doplnkových obsahových služieb okrem ROCK RDS
Spôsob verejného prenosu: analógové vysielanie okrem terestriálneho
Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: ROCK RDS

Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková
Holeštiak
Izrael
Začková

za
za
za
za
za
za
za
za

Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/454:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 96/SKL/2022-MS a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 21
SK č.: 34/SKL/2022-MS zo dňa 10. 5. 2022
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.

číslo licencie: R/105, RD/32

Uznesenie č. 22-13/21.461:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 34/SKL/2022-MS zo dňa 10. 5. 2022 posúdila doručené
oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencií č. R/105 a RD/32 účastníkom konania
D.EXPRES, k.s.
Vrútocká 48
821 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
I. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
rozhodnutie o udelení licencie č. R/105 v čl. III. takto:
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa
10. 6. 2022, podanie č. 34/SKL/2022-3:
a) Spravodajstvo: 1 %
b) Publicistika:
1. politická publicistika: 0 %
2. ostatná publicistika: 0 %
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy: 0 %
2. náboženské programy: 0 %
3. literárno-dramatické programy: 0 %
4. zábavné programy: 1,2 %
5. hudobné programy: 3 %
d) Ostatný program: 94,8 %
Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 1 %“
II. Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
rozhodnutie o udelení licencie č. RD/32 v čl. I., bod 5 a 6 takto:

„5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa
10. 6. 2022, podanie č. 34/SKL/2022-3:
a) Spravodajstvo: 1 %
b) Publicistika:
1. politická publicistika: 0 %
2. ostatná publicistika: 0 %
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1. detské programy: 0 %
2. náboženské programy: 0 %
3. literárno-dramatické programy: 0 %
4. zábavné programy: 1,2 %
5. hudobné programy: 3 %
d) Ostatný program: 94,8 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 1 %“
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/455:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 22
SK č.: 130/SKL/2022-MS zo dňa 27. 6. 2022
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: 1. Humenská s. r. o.

číslo licencie: TD/161

Uznesenie č. 22-13/22.462:
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. 130/SKL/2022-MS zo dňa 27. 6. 2022 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/161 účastníka
konania
1. Humenská s. r. o.
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
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. o digitálnom vysielaní
odníma
licenciu na televízne vysielanie č. TD/161
ku dňu 6. 7. 2022
udelenú vysielateľovi 1. Humenská s. r. o. z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa
27. 6. 2022 písomne požiadal.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/456:
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/161 a zašle ho účastníkovi konania.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 23
SK č.: 131/SKL/2022-MS zo dňa 27. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Humenská TV, s. r. o.

číslo licencie:

Uznesenie č. 22-13/23.463:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 131/SKL/2022-MS zo dňa
27. 6. 2022, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom
konania
Humenská TV, s. r. o.
Gorkého 1
066 01 Humenné
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

udeľuje
spoločnosti Humenská TV, s. r. o.
licenciu č. TD/260
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: Humenská televízia, v skratke HNTV
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 131/SKL/2022-2 zo dňa 29. 6. 2022)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 75 %
Programy – min. 25 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 50 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 50 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 100 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 0 %
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným
nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch
vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 %
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa

II.
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 29. 6. 2022, spisová značka: RPO-980763/2022, Id v zdrojovom registri: 8624461,
registračný úrad: Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/44295/P,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa
29. 6. 2022, spisová značka: RPO-980763/2022, Id v zdrojovom registri: 8624461, registračný úrad:
Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/44295/P.
III.
Doložky:
Doložka iného verejného prenosu:
prostredníctvom KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, IPTV, DVB-C, Internet
(OTT)
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/457:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 122/SKL/2022-MS a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 24
SK č.: 122/SKL/2022-MS zo dňa 17. 6. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TURBO TV s.r.o.

číslo licencie:

Uznesenie č. 22-13/24.464:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 122/SKL/2022-MS zo dňa
17. 6. 2022, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom
konania
TURBO TV s.r.o.
Bojnická 18
831 04 Bratislava mestská časť Nové Mesto

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti TURBO TV s.r.o.
licenciu č. TD/261
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: TURBO TV
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 122/SKL/2022-1 zo dňa 17. 6. 2022)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 20 %
Programy – min. 80 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika:
3. politická publicistika – 0 %
4. ostatná publicistika – 0 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 3,5 %
Zábavné programy – 29,9 %
Hudobné programy – 36,1 %
Vzdelávacie programy – 10,4 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 20,1 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 15 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 100 %
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným
nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch
vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 25 %

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ,
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 %
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa
II.
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 20. 6. 2022, spisová značka: RPO-974156/2022, Id v zdrojovom registri: 2611847,
registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/158421/B,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa
20. 6. 2022, spisová značka: RPO-974156/2022, Id v zdrojovom registri: 2611847, registračný úrad:
Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/158421/B.
III.
Doložky:
Doložka doplnkových obsahových služieb:
1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: TURBO TV text
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: TURBO TV epg
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup
3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: TURBO TV plus
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup
4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid
Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania
a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho
obsahu
Doložka iného verejného prenosu:
a) spôsob verejného prenosu satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVBS),
b) spôsob verejného prenosu KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C),
c) spôsob verejného prenosu v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a jeho
varianty),
d) spôsob verejného prenosu IPTV v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu,
e) spôsob verejného prenosu mikrovlnnými systémami (vrátane MMDS) v príslušnom štandarde
digitálneho televízneho príjmu,
f) digitálny prenos v elektronických komunikačných sieťach (3G, 4G a 5G siete mobilných
operátorov).

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/458:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 122/SKL/2022-MS a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 25
SK č.: 123/SKL/2022-MS zo dňa 21. 6. 2022
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX s. r. o.

číslo licencie: TD/163

Uznesenie č. 22-13/25.465:
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. 123/SKL/2022-MS zo dňa 21. 6. 2022 posúdila
oznámenie o zmene licencie č. TD/163 účastníka konania
PHONOTEX s. r. o.
Bojnická 18
831 04 Bratislava mestská časť Nové Mesto
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/163 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV8 v časti sídla účastníka
konania nasledovne:
pôvodné sídlo sa mení a znie:
„Bojnická 18
831 04 Bratislava mestská časť Nové Mesto“
Hlasovanie:
Danielová
Cocherová
Batta
Bindas
Dušíková

za
za
za
za
za

Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/459:
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví
v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 26
SK č.: 129/SKL/2022-MS zo dňa 24. 6. 2022
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska

číslo licencie: TD/259

Uznesenie č. 22-13/26.466:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zák. 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. 129/SKL/2022-MS zo dňa 24. 6. 2022 posúdila doručené
oznámenie z dôvodu vykonaných zmien licencie č. TD/259 účastníkom konania
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
mení
licenciu č. TD/259 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:
Článok I. bod 5. sa mení a znie:
„5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní
č. 129/SKL/2022-1 zo dňa 24. 6. 2022:
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 7 %
2. Programy: min. 93 %
b) Programové typy (100%)
Spravodajstvo – 5,6 %
Publicistika:
1) polit. publicistika – 0 %
2) ostatná publicistika – 13,3 %
Dokumentárne programy – 12,4 %
Dramatické programy – 29,3 %
Zábavné programy – 17,2 %
Hudobné programy – 16,2 %
Vzdelávacie programy – 6 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %“

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/460:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 27
SK č.: 613/SKL/2022 zo dňa 29. 3. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.

číslo registrácie: TKR/224

Uznesenie č. 22-13/27.467:
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. v správnom konaní č. 613/SKL/2022 zo dňa 29. 3. 2022
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie účastníka konania
KÁBEL - KLUKNAVA s.r.o.
Kluknava 177
053 51 Kluknava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/224 v bode 3 – 4 nasledovne:
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:
„3. Počet prípojok:

130“

2. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
Televízne programové služby: Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport, JOJ, JOJ PLUS, Jojko, TV
MARKÍZA, WAU, TV DOMA, DAJTO, TA3, TV LUX, Šláger TV,
TV Barrandov, Barrandov Krimi, Barrandov Kino“

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/461:
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 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou
na úhradu správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
Uznesenie č. 22-13/27.468:
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 subjektu KÁBEL - KLUKNAVA
s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným
poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb ČT 1, ČT 2 a ČT 24 bez súhlasu ich
pôvodného vysielateľa.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/462:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 20. 7. 2022
Z: PLO
K bodu 28
SK č.: 105/SKL/2022 zo dňa 6. 6. 2022
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.

číslo registrácie: TKR/357

Uznesenie č. 22-13/28.469:
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. 105/SKL/2022-MS zo dňa 6. 6. 2022 posúdila

oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/357, účastníka
konania
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47 2579 116
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/357 nasledovne:
Držiteľ registrácie retransmisie sa mení z:
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
na
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47 2579 116
Registrácia retransmisie č. TKR/357 v úplnom znení znie:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
- hlavná stanica: Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Česká republika
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom GSM, UMTS, LTE, 5G, IPTV, internet
2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika
3. Počet prípojok: 18 388
4. Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
O2 TV Mini (základný súbor):

O2 TV (rozšírený súbor):

Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, ČT1, M1, TA3,
Jojko, ŠLÁGER ORIGINÁL
Jednotka, Dvojka, Trojka, TV MARKÍZA, TV DOMA,
DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU, TV LUX, ČT1, ČT2, ČT24,
TA3, Prima plus, M1, M2, Duna TV, Duna World, RTL, RTL
Klub, CNN, JOJ ŠPORT, SPORT 1, SPORT 2, Eurosport 1,
Eurosport 2, Nova sport 1, Nova sport 2, GOLF Channel,
Jojko, Lala TV, Nick Jr., Nickelodeon, Disney Channel, Duck
TV, MINIMAX, JIM JAM, JOJ Cinema, AMC Channel,
Filmbox, Film plus, Epic drama, Film Europe, CS Film, CS
Horror, Discovery Channel, Discovery Science, National

Geographic, NAT Geo Wild, Spektrum, Viasat Explore, Viasat
History, Viasat Nature, Mňam TV, Food Network, TLC,
ŠLÁGER ORIGINÁL, MTV, MTV 00s, Club MTV, MTV
90s, Hustler TV, Leo TV, Vixen
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/463:
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na
úhradu správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
K bodu 29
SK č.: 137/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LOGOS MEDIA, s.r.o.
Uznesenie č. 22-13/29.470:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 137/SKL/2022-MS zo dňa
29. 4. 2022, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom
konania
LOGOS MEDIA, s.r.o.
Štefana Kukuru 154/14
07101 Michalovce
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
udeľuje
spoločnosti LOGOS MEDIA, s.r.o.
licenciu č. TD/262
na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

I.
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
2. Názov programovej služby: Televízia Východ
3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou
(podľa podania účastníka konania č. 137/SKL/2022-2 zo dňa 1. 7. 2022)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 30 %
Programy – min. 70 %
Programy (100%):
Spravodajstvo – 19 %
Publicistika:
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 81 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom
vo verejnom záujme: 19 %
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: USB, HDD
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam: 100 %
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným
nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch
vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 25 zákona č. 308/2000 Z. z.
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa
II.
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 30. 6. 2022, spisová značka: RPO-982583/2022, Id v zdrojovom registri: 4367579,
registračný úrad: Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/40468/V,
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa odpisu
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa

30. 6. 2022, spisová značka: RPO-982583/2022, Id v zdrojovom registri: 4367579, registračný úrad:
Okresný súd Košice I, Registračné číslo Sro/40468/V.
III.
Doložky:
Doložka iného verejného prenosu:
DVB-C, DVB-S2, DVB-H, MMDS, IPTV
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/464:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 137/SKL/2022-MS a zašle ho účastníkovi
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 8. 8. 2022
Z: PLO
30/ Rôzne
1/ Vyhlásenie výberového konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií
Uznesenie č. 22-13/29.471:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) začína konania o udelenie/zmenu licencie na
rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 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.“). Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 19. 8. 2022 do 14:00 hod.
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Palisády 36, 811 06 Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 20. 9. 2022

LOKALITA

FREKVENCI
A [MHz]

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

KOORDINOVAL

VÝKON [W]

Liptovský Mikuláš

88,9

100

Lučenec

89,1

200

Trenčín

89,8

30

Poznámky

Žarnovica

92,7

100

Brezno

93,0

Topoľčany

94,7

1 000
150

Bratislava - Devínska

97,6

100

Banská Bystrica

97,6

100 000

Zvolen

98,1

100

Martin

98,7

500

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Banská Bystrica

99,4

200

Zvolen

100,7

200

Žilina

101,9

500

Rimavská Sobota

102,4

500

Prešov

104,1

500

Domaša

104,2

500

Košice

104,5

100

Prideliteľné spoločne

Prideliteľné spoločne

Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/465:
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní na webovom sídle Rady a na úradnej tabuli
Rady.
T: 6. 7. 2022
Z: PLO+ÚRK
2/ Harmonogram prác v nadväznosti na schválenie zákona o mediálnych službách
3/ Nové webové sídlo – informácia o online stretnutí dňa 29. 6.
4/ Správy z uskutočnených zahraničných služobných ciest a schválenie plánovaných
Uznesenie č. 22-13/29.472:
Rada schvaľuje zahraničnú služobnú cestu:
Dátum: 15. 9. 2022
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko)
Podujatie: Zasadnutie výboru ERGA
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Stanislav Matějka

Dátum: 22. – 24. 9. 2022
Miesto rokovania: Praha (Česká republika)
Podujatie: Konferencia Stredoeurópskeho Observatória pre digitálne médiá
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Stanislav Matějka, Martin Dorociak,
Dátum: 3. – 4.10. 2022
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko)
Podujatie: ERGA Workshop
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Stanislav Matějka, Ivan Tarabčák
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
5/ Zabezpečenia plnenia úloh Rady v čase medzi letnými zasadnutiami
6/ Úprava platu riaditeľa Kancelárie Rady
Uznesenie č. 22-13/29.473:
V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Rada zvýšenie tarifného platu
riaditeľa Kancelárie o 3 % s účinnosťou od 01.07.2022. Zároveň Rada schvaľuje i prepočet príplatku za
riadenie podľa § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. a stupnice platových taríf platnej od 01.07.2022.
Hlasovanie:
Danielová
za
Cocherová
za
Batta
za
Bindas
za
Dušíková
za
Holeštiak
neprítomný
Izrael
za
Začková
za
Zmeček
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 22-13/466:
Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie
uznesenia.
T: ihneď

Rady v zmysle schváleného
Z: ÚRK

V Bratislave dňa 6. 7. 2022
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Overil: Mgr. György Batta

