
Zápisnica č. 15/2021 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 9. 2021 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Andrea Cocherová 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1169/SO/2021      

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa  1. 7. 2021)  

(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  

 

3/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1193/SO/2021      

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 10. 7. 2021)  

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

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

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1166/SO/2021      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 28 . 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47  

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1165/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory - Žebráci zo dňa 24. 5. 2021)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 1103/SO/2021       

(na vysielanie programu Meryem zo dňa 10. 6. 2021) 

(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1114/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Kasíno zo dňa 18. 5. 2021)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1124/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 14. 6. 2021)  

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

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

 



9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1125/SO/2021      

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 15. 6. 2021)  

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

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1126/SO/2021      

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 16. 6. 2021)  

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

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1127/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 17. 6. 2021)  

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

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1128/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 18. 6. 2021)  

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

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1118/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Súdna sieň – Potrat za odpustenie zo dňa 21. 5. 2021)  

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

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

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1195/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Lákavé stredisko rýchleho vytriezvenia zo dňa 12. 7. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, za základe zákona                číslo licencie: TD/3 

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1111/SO/2021, 1157/SO/2021     

(na vysielanie reklamného šotu Vakcína je víťazstvo zo dňa 17. a 19. 6. 2021)  

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

Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 

                   RTVS, vysielateľ na základe zákona                   TD/1  

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1123/SO/2021, 1154/SO/2021, 1163/SO/2021    

(na vysielanie reklamy Zalando z dní 21., 24., 25. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 31a ods. 7 a § 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

       MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/144, TD/15 

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1113/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Včely zo dňa 17. 5. 2021)  

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

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



 

18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1095/SO/2021, 1097/SO/2021                                              

(vysielanie programovej služby zo dňa 11. 6. 2021 a programu Správy zo dňa 13. 6. 2021)  

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

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

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1141/SO/2021      

(na vysielanie programu Klubtúra zo dňa 22. 6. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2  

 

20/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1129/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 24. 4. 2021)  

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

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

 

21/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2021 

Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 

       MAC TV s.r.o. 

                   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 

22/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2021 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

23/ SK č.: 784/SKO/2021 zo dňa 24. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 715/SO/2021)  

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ Sťahujú ďalšiu šaržu 

vakcíny AstraZeneca a Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku/12. 3. 2021/Jednotka 

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

 

 

24/ SK č.: 856/SKO/2021 zo dňa 7. 4. 2021 

     1035/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 548/SO/2021, 708/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici; Vo štvorici po opici 3/1. 2., 

3. 2. 2021; 8. 2., 10. 2. 2021/TV MARKÍZA, DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

25/ SK č.: 914/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 650/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/18. 2. 2021/WAU, JOJ PLUS 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/109, TD/16 

 

26/ SK č.: 1122/SKL/2021 zo dňa 8. 6. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 



ÚK: FLOK, s.r.o.  číslo licencie: 

 

27/ SK č.: 1112/SKL/2021 zo dňa 10. 6. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Perfects, a.s.  číslo licencie: 

 

28/ SK č.: 1132/SKL/2021 zo dňa 19. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: IFC MEDIA, s. r. o.  číslo licencie: 

 

29/ SK č.: 1244/SKL/2021 zo dňa 19. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: IFC MEDIA, s. r. o.  číslo licencie: 

 

30/ SK č.: 1295/SKL/2021 zo dňa 23. 8. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 

ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  číslo licencie: RD/24 

 

31/ SK č.: 1296/SKL/2021 zo dňa 23. 8. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 

ÚK: EUROPA2, a. s.  číslo licencie: RD/22 

 

32/ Rôzne 

 

 

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

 

 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 625 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 21-15/1. 588: 

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

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

dňa 8. 9. 2021 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. 21-15/1.589: 

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

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

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

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

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  



 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 21-15/1.590: 

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/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1169/SO/2021      

(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa  1. 7. 2021)  

(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  

 

Uznesenie č. 21-15/2.591:  

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. 1169/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/626: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 3/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1193/SO/2021      

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 10. 7. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/3.592:  

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. 1193/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/627: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1166/SO/2021      

(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 28 . 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o.   číslo licencie: TD/47  

 

Uznesenie č. 21-15/4.593:  

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. 1166/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/628: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 5/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1165/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory - Žebráci zo dňa 24. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/5.594:  

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 MAC TV s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 24.5.2021 v čase o cca 22:41 hod. program Mafstory - Žebráci, 

ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 

uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/629: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 22. 9. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-15/630: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 9. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 1103/SO/2021       

(na vysielanie programu Meryem zo dňa 10. 6. 2021) 

(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



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

 

Uznesenie č. 21-15/6.595:  

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

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

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

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

SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 10. 6. 2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci 

programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím k programu Meryem, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 

postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým 

postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  

- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením ustanovení 

vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. 

 

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. 21-15/631: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie  

vo veci.  

T: 22. 9. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-15/632: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 9. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1114/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Kasíno zo dňa 18. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/7.596:  

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 MAC TV s.r.o.  

vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 

18. 5. 2021 o cca 22.56 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Kasíno, ktorý označil ako 

nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 

systému označovania. 

 



Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/633: 

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 

začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 

T: 22. 9. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-15/634: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 20. 9. 2021                   Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1124/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 14. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/8.597:  

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. 1124/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/635: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1125/SO/2021      



(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 15. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/9.598:  

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. 1125/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/636: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1126/SO/2021      

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 16. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/10.599:  

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. 1126/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/637: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1127/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 17. 6. 2021)  

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

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                          

 

Uznesenie č. 21-15/11.600:  

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. 1127/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/638: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1128/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Bez servítky zo dňa 18. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/12.601:  

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. 1128/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/639: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                            Z: PgO 

 

K bodu 13/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1118/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Súdna sieň – Potrat za odpustenie zo dňa 21. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/13.602:  

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. 1118/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby WAU vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/640: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 14/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1195/SO/2021                                                 

(na vysielanie programu Lákavé stredisko rýchleho vytriezvenia zo dňa 12. 7. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: RTVS, za základe zákona                číslo licencie: TD/3 

 

Uznesenie č. 21-15/14.603:  

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. 1195/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Trojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 



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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta proti 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak proti 

Izrael  proti 

Začková proti 

Zmeček za 

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 21-15/641: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 15/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1111/SO/2021, 1157/SO/2021     

(na vysielanie reklamného šotu Vakcína je víťazstvo zo dňa 17. a 19. 6. 2021)  

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

Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 

                   RTVS, vysielateľ na základe zákona                   TD/1  

 

Uznesenie č. 21-15/15.604:  

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. 1111/SO/2021 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/642: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-15/15.605:  

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. 1157/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/643: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                          Z: PgO 

 

K bodu 16/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1123/SO/2021, 1154/SO/2021, 1163/SO/2021    

(na vysielanie reklamy Zalando z dní 21., 24., 25. 6. 2021)  

(vo veci možného porušenia § 31a ods. 7 a § 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

       MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: TD/144, TD/15 

 

Uznesenie č. 21-15/16.606:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1123/SO/2021 smerujúce 

voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala 

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

 

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. 21-15/644: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-15/16.607:  

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. 1154/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Jojko vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/645: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-15/16.608:  

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. 1163/SO/2021 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/646: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 17/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1113/SO/2021      

(na vysielanie programu Mafstory – Včely zo dňa 17. 5. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/17.609:  

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 MAC TV s.r.o. vo veci 

možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 

programovej služby JOJ odvysielal dňa 17.5.2021 v čase o cca 23:10 hod. program Mafstory - Včely, 

ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 

uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová zdržala sa  

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/647: 

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: 8. 9. 2021 Z: PLO 

 

Úloha č. 21-15/648: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 6. 9. 2021 Z: PgO 

 

K bodu 18/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1095/SO/2021, 1097/SO/2021                                              

(vysielanie programovej služby zo dňa 11. 6. 2021 a programu Správy zo dňa 13. 6. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/18.610:  

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. 1095/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia  

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 21-15/649: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

Uznesenie č. 21-15/18.611:  

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. 1097/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia  

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/650: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1141/SO/2021      

(na vysielanie programu Klubtúra zo dňa 22. 6. 2021)  

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

Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2  

 

Uznesenie č. 21-15/19.612:  

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. 1141/SO/2021 smerujúcu 

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

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

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová 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. 21-15/651: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20.9.2021                          Z: PgO 

 

K bodu 20/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1129/SO/2021                                                                        

(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 24. 4. 2021)  

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

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

 

Uznesenie č. 21-15/20.613:  

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. 1129/SO/2021 smerujúcu 

voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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. 21-15/652: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021           Z: PgO 

 

K bodu 21/ 

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2021 

Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 

       MAC TV s.r.o. 

                   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 

Uznesenie č. 21-15/21.614:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. 

štvrťrok 2021. 

 

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 22/ 

Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2021 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

Uznesenie č. 21-15/22.615:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 

obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2021. 

 

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 23/ 

SK č.: 784/SKO/2021 zo dňa 24. 3. 2021 

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

(Sťažnosť č. 715/SO/2021)  

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

Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/ Sťahujú ďalšiu šaržu 

vakcíny AstraZeneca a Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku/12. 3. 2021/Jednotka 

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

 

Uznesenie č. 21-15/23.616:  

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. 784/SKO/2021 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 

porušil 

 

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

 

tým, 

 

že v rámci programovej služby Jednotka odvysielal dňa 12. 3. 2021 v čase o cca 19:00 hod. v programe 

Správy RTVS príspevky Sťahujú ďalšiu šaržu vakcíny AstraZeneca a Úmrtie po očkovaní aj na 

Slovensku, ktorými informoval o tom, že viaceré krajiny pozastavujú očkovanie niektorými šaržami 

vakcíny AstraZeneca z dôvodu, že po ich podaní došlo k úmrtiam a o úmrtí 38-ročnej učiteľky, ktorá 

zomrela necelé dva týždne po podaní vakcíny AstraZeneca so šaržou ABV2856, pričom došlo 

k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti tohto spravodajského programu tým, že účastník konania 

predmetnými príspevkami v dôsledku spôsobu ich spracovania a zaradenia emotívnych vyjadrení otca 



zosnulej učiteľky poskytol recipientom nepresné informácie o tom, že úmrtia v zahraničí a úmrtie 

v Slovenskej republike súvisia s očkovaním vakcínou AstraZeneca so šaržou ABV2856,  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/653: 

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

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 8. 10. 2021                                  Z: PLO 
 

Úloha č. 21-15/654: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľov o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 20. 9. 2021                                  Z: PgO 

 

K bodu 24/ 

SK č.:  856/SKO/2021 zo dňa 7. 4. 2021 

 1035/SKO/2021 zo dňa 19. 5. 2021 

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

(Sťažnosť č. 548/SO/2021, 708/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici; Vo štvorici po opici 3/1. 2., 

3. 2. 2021; 8. 2., 10. 2. 2021/TV MARKÍZA, DAJTO 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17, TD/47 

 

 



Uznesenie č. 21-15/24.617:  

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

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

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

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

č. 856/SKO/2021 a  č. 1035/SKO/2021 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 

porušil 

 

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

 

tým, že 

 

1.) dňa 1. 2. 2021 v čase o cca 20:36 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 

a dňa 3. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO 

odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 

rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  

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

jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých 

výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 

spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného 

a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním 

ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

2.) dňa 8. 2. 2021 v čase o cca 20:37 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 

a dňa 10. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO 

odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 

rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  

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

jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých 

výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 

spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, 

- § 1 ods. 1 písm. d) JSO zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy,  

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného 

a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním 

ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

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 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, VSXXX21, 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. 21-15/655: 

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. 10. 2021                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-15/656: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 20. 9. 2021                                                     Z: PgO 

 

K bodu 25/ 

SK č.: 914/SKO/2021 zo dňa 21. 4. 2021 

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

(Sťažnosť č. 650/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Aféry/18. 2. 2021/WAU, JOJ PLUS 

ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: TD/109, TD/16 

 

Uznesenie č. 21-15/25.618:  

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. 

914/SKO/2021 MAC TV s.r.o.  

 

porušil 

 

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

 

tým, že  
 

dňa 18. 2. 2021 v čase o cca 06:24 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU a dňa 19. 2. 2021  

v čase o cca 03:50 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Aféry, 

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

hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  

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

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



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

vulgárne vyjadrovanie, 

- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. JSO slovná  agresivita, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 

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

maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

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 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***21, 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. 21-15/657: 

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. 10. 2021                 Z: PLO 
 

Úloha č. 21-15/658: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  

T: 20. 9. 2021                                       Z: PgO 

 

K bodu 26/ 

SK č.: 1122/SKL/2021 zo dňa 8. 6. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 



ÚK: FLOK, s.r.o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-15/26.619:  

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. 1122/SKL/2021 zo dňa 8. 6. 2021, 

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 

 

FLOK, s.r.o. 

Svätoplukova 35 

949 01 Nitra 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o zh o d n u t i e :  

 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti FLOK, s.r.o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 4 6  

 

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: TV Doktor 

3. Jazyk vysielania: 100 % slovenský 

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. 1122/SKL/2021-1 zo dňa 8. 6. 2021, doplnené podaním  

č. 1122/SKL/2021-3 zo dňa 23. 8. 2021):  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 70 % 

Programy – min. 30 % (z toho preberaný program – 0 %) 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 100 % 

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: 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: 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: 0 % 

 

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 27. 8. 2021, spisová značka: RPO-720240/2021, Id v zdrojovom registri: 911363, 

registračný úrad: Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/14443/N, 

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 

27. 8. 2021, spisová značka: RPO-720240/2021, Id v zdrojovom registri: 911363, registračný úrad: 

Okresný súd Nitra, Registračné číslo Sro/14443/N. 

 

III. 

 

Doložky iného verejného prenosu: 

1. KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 

2. MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 

 

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. 21-15/659: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1122/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 10. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 27/ 

SK č.: 1112/SKL/2021 zo dňa 10. 6. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Perfects, a.s.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-15/27.620:  

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. 1112/SKL/2021 zo dňa  

10.6.2021,  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: 

 

Perfects, a.s. 

Alžbetínske námestie 1203 

929 01, Dunajská Streda 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o zh o d n u t i e :  

 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti Perfects, a.s. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 4 7  

 

k u  d ň u  1 1 . 1 0 . 2 0 2 1  

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-C 

2. Názov programovej služby: Dunajskostredská mestská televízia - DSTV 

3. Jazyk vysielania: slovenský 50 %, maďarský 50 % 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne  

5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1112/SKL/2021-5 zo dňa 3. 8. 2021 a 1112/SKL/2021-6 zo dňa 

16. 8. 2021): 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 15 % 

Programy - min. 85% (z toho prebraný program - 0%) 

Programy (100%):  



Spravodajstvo – 40 % (Správy DSTV) 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 60 % (Magazín DSTV)  

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0% 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo 

verejnom záujme: min. 40 %  

 

Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0% (100% 

vlastná produkcia) 

 

Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 

Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 

dielam: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 

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: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 

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 8.7.2021, spisová značka: RPO/688575/2021, Id v zdrojovom registri: 76664, registračný 

úrad: Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sa/200/T. 

 

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 8.7.2021, 

spisová značka: RPO/688575/2021, Id v zdrojovom registri: 76664, registračný úrad: Okresný súd 

Trnava, Registračné číslo Sa/200/T. 

 

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. 21-15/660: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1112/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 10. 2021                             Z: PLO 

 

K bodu 28/ 

SK č.: 1132/SKL/2021 zo dňa 19. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: IFC MEDIA, s. r. o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-15/28.621:  

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. 1132/SKL/2021 zo dňa 19. 7. 2021, 

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: 

 

IFC MEDIA, s. r. o. 

Landererova 8 

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o zh o d n u t i e :  

 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 4 8  

 

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: TV M3 (TV MEDIA3) 

3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk, český 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. 1132/SKL/2021-1 zo dňa 19. 7. 2021)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 100 % 

Programy – min. 0 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  



1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 0 % 

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: 0 %  

 

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, 

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.): 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 10. 8. 2021, spisová značka: RPO-709734/2021, Id v zdrojovom registri: 2168102, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/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 

10. 8. 2021, spisová značka: RPO-709734/2021, Id v zdrojovom registri: 2168102, registračný úrad: 

Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/B. 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, IPTV, DVB-S, OTT 

 

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. 21-15/661: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1132/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 10. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 29/ 

SK č.: 1244/SKL/2021 zo dňa 19. 7. 2021 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: IFC MEDIA, s. r. o.  číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 21-15/29.622:  

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. 1244/SKL/2021 zo dňa 19. 7. 2021, 

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: 

 

IFC MEDIA, s. r. o. 

Landererova 8 

811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o zh o d n u t i e :  

 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 4 9  

 

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: TV M4 (TV MEDIA4) 

3. Jazyk vysielania: slovenský jazyk, český 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. 1244/SKL/2021-1 zo dňa 19. 7. 2021)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 100 % 



Programy – min. 0 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  

3. politická publicistika – 0 % 

4. ostatná publicistika – 0 % 

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: 0 %  

 

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, 

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.): 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 10. 8. 2021, spisová značka: RPO-709734/2021, Id v zdrojovom registri: 2168102, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/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 

10. 8. 2021, spisová značka: RPO-709734/2021, Id v zdrojovom registri: 2168102, registračný úrad: 

Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/61899/B. 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, IPTV, DVB-S, OTT 

 

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. 21-15/662: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1244/SKL/2021 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 8. 10. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 30/ 

SK č.: 1295/SKL/2021 zo dňa 23. 8. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 

ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  číslo licencie: RD/24 

 

Uznesenie č. 21-15/30.623:  

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. 1295/SKL/2021 zo dňa 23. 8. 2021 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. RD/24 účastníka konania: 

 

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 

Seberíniho 482/1 

821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov 

 

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 rozhlasové digitálne vysielanie č. RD/24 

 

ku dňu 30. 9. 2021 

 

 

udelenú vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným 

Rade dňa 23. 8. 2021 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 



Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 21-15/663: 

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. RD/24 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 8. 10. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 31/ 

SK č.: 1296/SKL/2021 zo dňa 23. 8. 2021 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 

ÚK: EUROPA2, a. s.  číslo licencie: RD/22 

 

Uznesenie č. 21-15/31.624:  

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. 1296/SKL/2021 zo dňa 23. 8. 2021 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. RD/22 účastníka konania: 

 

EUROPA 2, a. s. 

Seberíniho 1 

821 03 Bratislava 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

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

 

odníma 

 

licenciu na rozhlasové digitálne vysielanie č. RD/22 

 

ku dňu 30. 9. 2021 

 

 

udelenú vysielateľovi EUROPA 2, a. s. z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 23. 8. 

2021 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 21-15/664: 

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. RD/22 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 8. 10. 2021          Z: PLO 

 

32/ Rôzne  

 

1/ Vyhlásenie výberového konania na rozhlasové frekvencie 

 

Uznesenie č. 21-15/32.625:  

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 15. 10. 2021 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 23. 11. 2021 

 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 
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Poznámky 

Novo zaradené frekvencie 

Banská Bystrica 100,3 BB FM s.r.o. 50  

Piešťany 107,9 Trnavská produkčná s.r.o. 100 

Je možné používať 
s obmedzenými technickými 
parametrami: 
Frekvenčný zdvih: max. 50 kHz 
Šírka frekvenčného pásma: max. 
200kHz 

Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o. (platnosť licencie končí 17. 8. 2023) 

Bratislava – 
Devínska Nová Ves 

97,2 
 

100 
Prideliteľné spoločne 

Bratislava - 
Technopol 

97,2 
 

250 

Bratislava 106,1  50  

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. (platnosť licencie končí 21. 8. 2023) 

Prešov 91,4  500  

Humenné 95,0  100  

Stará Ľubovňa 97,4  500  

Košice 97,7  200  

Poprad 106,6  200  

Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media spol. s r.o. (platnosť licencie končí 
5. 12. 2023) 

Bratislava 88,0  50  



Žarnovica 88,1  200  

Zvolen 88,1  200  

Nitra 88,2  200  

Považská Bystrica 89,5  300  

Poprad 90,3  200  

Kotešová 90,4  200  

Bratislava 90,6  50  

Žiar nad Hronom 91,0  160  

Piešťany 91,6  500  

Trebišov 93,0  250  

Trnava 93,0  200  

Košice 93,8  2 000 
Prideliteľné spoločne 

Prešov 94,0  500 

Nové Mesto nad 
Váhom 

95,5 
 

500 
 

Banská Bystrica 95,6  500  

Bratislava 95,6  100  

Žilina 98,0  250  

Trenčín 98,9  500  

Malacky 99,7  50  

Spišská Nová Ves 103,3  200  

Bratislava 105,5  50  

Stupava 105,6  100  

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. (platnosť 
licencie končí 20. 12. 2023) 

Topoľčany 102,9  250  

Opakovane zaradené frekvencie (vo VK „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal) 

Banská Bystrica 91,3  500  

Rimavská Sobota 92,9  150  

Spišská Nová Ves 97,7  300  

Banská Bystrica 98,7  500  

Žilina 101,9  500  

Žilina 104,2  500  

Martin 107,2  250  

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie 

Prešov 104,1  500  

Topoľčany 
94,7 

 
150 

Prideliteľné iba spoločnosti BB 
FM s.r.o. 

Košice 102,5  500 
Prideliteľné spoločne 

Prešov 102,7  250 

 

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. 21-15/665: 

Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní na webovom sídle Rady a na úradnej tabuli 

Rady. 

T: 10. 9. 2021         Z: PLO+ÚRK 

 

2/ Informácia o rozvysielaní frekvencií. 

 

Uznesenie č. 21-15/32.626:  

Rada schválila zaradenie tohto bodu na najbližšie Zasadnutie Rady dňa 22. 9. 2021. 

 

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. 

 

3/ Informovanie o plánovanom stretnutí so zástupcami KOMAustria - 14. septembra 2021 

 

 

 

V Bratislave dňa 8. 9. 2021 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: Andrea Cocherová 


