
Zápisnica č. 19/2020 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 11. 2020  

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

 

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Televízne káblové rozvody,  s.r.o. Humenné    číslo licencie: TKR/114 

 

3/ SK č.: 1382/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1131/SL/2020)  

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.      číslo licencie: R/100 

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1529/SO/2020, 1609/SO/2020, 1642/SO/2020     

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 7., 15. 7., 21. 8., 27. 8., 22. 9. a 5. 10. 2020)  

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

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1640/SO/2020     

(na vysielanie reklamného šotu – Swiss Life Select zo dňa 28. 9. 2020)  

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1585/SO/2020      

(na vysielanie zo dňa 9. 9. 2020/hlasitosť)  

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1623/SO/2020     

(na vysielanie programu Pozrime sa na to zo dňa 26. 9. 2020)  

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1624/SO/2020 a 1625/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 27. 9. 2020)  

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

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1539/SO/2020      

(na vysielanie programu Súdna sieň Sex v meste zo dňa 17. 8. 2020)  

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

 

 



10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1599/SO/2020     

(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 16. 9. 2020)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1531/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 6. 7. 2020)  

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

 

12/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2020 

Vysielatelia:  Rozhlas a televízia Slovenska 

MAC TV s.r.o. 

                  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 

13/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2020 

Vysielatelia:  rozhlasových programových služieb 

 

14/ SK č.: 1239/SKO/2020 zo dňa 20. 5. 2020  

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

(Sťažnosť č. 969/SO/2020 a 990/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a b), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: komunikát propagujúci portál 

www.andreashop.sk/27. 3., 1. 4. 2020/TA3 

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

 

NEVEREJNÉ 

                  

15/ SK č.: 1653/SKL/2020 zo dňa 2. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: MP – Media Production, s.r.o.  

 

16/ SK č.: 1745/SKL/2020 zo dňa 6. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.  

 

17/ SK č.: 1522/SKL/2020 zo dňa 19. 8. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Towercom, a.s.  číslo registrácie: TKR/359  

 

18/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.zvukduse.eu 

Oznámenie č. 1620/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: Engo, s.r.o. 

 

19/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.lexikon.sk 

Oznámenie č. 1664/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: ASTOR Slovakia s.r.o. 

 

20/ Rôzne   

 

 

 

 

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



K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 845 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 20-19/1.800: 

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

výskytom a šírením nákazy spôsobenej vírusom COVID-19, prebehne plánované rokovanie Rady dňa 

4. 11. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 20-19/1.801: 

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

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 20-19/1.802: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 2/  

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 



ÚK: Televízne káblové rozvody,  s.r.o. Humenné    číslo licencie: TKR/114 

      

Uznesenie č. 20-19/2.803:  

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 spoločnosti Televízne káblové 

rozvody, s.r.o. Humenné vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb spoločnosti 

AMC Networks Central Europe s.r.o. v čase od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 bez súhlasu ich pôvodného 

vysielateľa. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/846: 

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: 18. 11. 2020                Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

SK č.: 1382/SKL/2020 zo dňa 1. 7. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1131/SL/2020)  

(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.      číslo licencie: R/100 

 

Uznesenie č. 20-19/3.804:  

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. 1382/SKL/2020, vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. 

 

vzhľadom na to, že v dňoch 24. 8. 2020 a 24. 9. 2020 nevyužíval frekvenciu 97,4 MHz Stará 

Ľubovňa na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 

podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

u k l a d á  

 

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 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/847: 

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: 4. 12. 2020                  Z: PLO 

 

Úloha č. 20-19/848: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v správnom konaní. 

T: 16. 11. 2020                                  Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-19/3.805:  

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. 1382/SKL/2020 

vedené proti spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa možného nevyužívania 

frekvencie 106,6 MHz Poprad 

 

z a s t a v u j e ,  

 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/849: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 4. 12. 2020                             Z: PLO 

 

Úloha č. 20-19/850: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia časti sťažnosti v správnom konaní. 

T: 16. 11. 2020                             Z: PLO 

 

K bodu 4/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosti č. 1529/SO/2020, 1609/SO/2020, 1642/SO/2020     



(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 7., 15. 7., 21. 8., 27. 8., 22. 9. a 5. 10. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-19/4.806:  
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. 1529/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu z dňa 3.7.2020 na programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa RTVS, vysielateľ 

na základe zákona a uznala sťažnosť v časti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. 

za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/851: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-19/4.807:  
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. 1529/SO/2020 v časti 

týkajúcej sa vysielania z dňa 27.8.2020, 21.8.2020 a 15.7.2020 a taktiež sťažnosti evidované pod  

č. 1609/SO/2020 a 1642/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko, 

vysielateľa RTVS, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 

zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 zdržal sa 

Blaha  proti 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak proti 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-19/852: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 16. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1640/SO/2020     



(na vysielanie reklamného šotu – Swiss Life Select zo dňa 28. 9. 2020)  

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

Uznesenie č. 20-19/5.808:  

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

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

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

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

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA bol dňa 28. 9. 2020 v čase o cca 19:15:24 hod. 

odvysielaný reklamný šot propagujúci spoločnosť Swiss Life Select, v ktorom mohol účinkovať 

redaktor spravodajských programov. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/853: 

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: 18. 11. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-19/854: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 16. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1585/SO/2020      

(na vysielanie zo dňa 9. 9. 2020/hlasitosť)  

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

  

Uznesenie č. 20-19/6.809: 

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. 1585/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 



Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/855: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1623/SO/2020     

(na vysielanie programu Pozrime sa na to zo dňa 26. 9. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-19/7.810:  

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. 1623/SO/2020 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 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/856: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1624/SO/2020 a 1625/SO/2020      

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 27. 9. 2020)  

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

  

Uznesenie č. 20-19/8.811:  

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. 1624/SO/2020 a 

1625/SO/2020 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas 

a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 

zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 



Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/857: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 16. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1539/SO/2020      

(na vysielanie programu Súdna sieň Sex v meste zo dňa 17. 8. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-19/9.812:   

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. 1539/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková zdržala sa  

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 

 

Úloha č. 20-19/858: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020          Z:PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1599/SO/2020     

(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 16. 9. 2020)  

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

   

Uznesenie č. 20-19/10.813: 
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. 1599/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  



Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/859: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1531/SO/2020      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 6. 7. 2020)  

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

  

Uznesenie č. 20-19/11.814:  

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

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

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

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

SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

v súvislosti s tým, že dňa 6. 7. 2020 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 

služby TV MARKÍZA v programe Televízne noviny, príspevok s názvom Kollárov biznis so 

schránkou, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do základných práv a 

slobôd v ňom prezentovaného a identifikovaného prevodcu obchodného podielu spoločnosti BSSC, 

s.r.o.. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/860: 
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: 18. 11. 2020 Z: PLO 

 

Úloha č. 20-19/861: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 16. 11. 2020  Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-19/11.815:  



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

ods. 1 písm. g) a 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. 1531/SO/2020 

smerujúcu voči videozáznamu umiestnenému na internetovej stránke www.videoarchiv.markiza.sk a 

na internetovej stránke www.voyo.markiza.sk a uznala uvedenú sťažnosť v tejto časti podľa 

ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/862: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020          Z: PgO 

 

Uznesenie č. 20-19/11.816:  

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

ods. 1 písm. g) a 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. 1531/SO/2020 

smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 

s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/863: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 16. 11. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2020 

Vysielatelia:  Rozhlas a televízia Slovenska 

MAC TV s.r.o. 

                  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 

Uznesenie č. 20-19/12.817: 



Rada berie na vedomie doručenú Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových 

služieb za 3. štvrťrok 2020. 

 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

           

K bodu 13/ 

Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 3. štvrťrok 2020 

Vysielatelia:  rozhlasových programových služieb 

 

Uznesenie č. 20-19/13.818:  

Rada berie na vedomie doručenú  Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových 

služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel a podielu nových slovenských 

hudobných diel za 3. štvrťrok 2020. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 14/ 

SK č.: 1239/SKO/2020 zo dňa 20. 5. 2020  

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

(Sťažnosť č. 969/SO/2020 a 990/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a b), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: komunikát propagujúci portál 

www.andreashop.sk/27. 3., 1. 4. 2020/TA3 

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

 

Uznesenie č. 20-19/14.819:  

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. 

1239/SKO/2020 C.E.N. s.r.o. 

 

I. porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 



tým,  

 

že na televíznej programovej službe TA3 odvysielal dňa 27. 3. 2020 v čase o cca 11:10:14, 11:27:52, 

11:46:56, 12:06:27, 12:25:55 hod. a dňa 1. 4. 2020 v čase o cca 06:02:25, 06:25:52, 06:49:14 hod. 

v rámci textu, ktorý obsahuje krátke informácie spravodajského charakteru, vysielaného v spodnej 

časti obrazovky v rolujúcej lište (ticker) informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, ktoré 

naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorých došlo k 

nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná, 

 

II. porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

že na televíznej programovej službe TA3 odvysielal dňa 27. 3. 2020 v čase o cca 11:10:14, 11:27:52, 

11:46:56, 12:06:27, 12:25:55 hod. a dňa 1. 4. 2020 v čase o cca 06:02:25, 06:25:52, 06:49:14 hod. 

v rámci textu, ktorý obsahuje krátke informácie spravodajského charakteru, vysielaného v spodnej 

časti obrazovky v rolujúcej lište (ticker) informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, ktoré 

naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorých došlo k 

nezabezpečeniu povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru 

spotrebiteľov, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

porušenie zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

III. porušil 

 



povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe TA3 odvysielal dňa 27. 3. 2020 v čase o cca 11:10:14, 11:27:52, 

11:46:56, 12:06:27, 12:25:55 hod. a dňa 1. 4. 2020 v čase o cca 06:02:25, 06:25:52, 06:49:14 hod. 

v rámci textu, ktorý obsahuje krátke informácie spravodajského charakteru, vysielaného v spodnej 

časti obrazovky v rolujúcej lište (ticker) informácie propagujúce portál www.andreashop.sk, ktoré 

naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby boli na začiatku 

a na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 

zložkami programovej služby, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- € slovom tritisíc 

tristodevätnásť eur. 
 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

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

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

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***20,KS6548. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta za 

Blaha  za 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-19/865: 

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: 4. 12. 2020                  Z: PLO 

 

Úloha č. 20-19/866: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 16. 11. 2020                  Z: PgO 

http://www.andreashop.sk/


NEVEREJNÉ 

 

K bodu 15/ 

15/ SK č.: 1653/SKL/2020 zo dňa 2. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: MP – Media Production, s.r.o.  

 

Uznesenie č. 20-19/15.820:  

Rada pre vysielanie a 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. 1653/SKL/2020 začatom dňa 2. 

10. 2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 

účastníkom konania 

 

MP -  Media Production, s.r.o. 

Továrenská 4 

811 09 Bratislava 

 

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  s p o l o č n o s t i  

 

MP -  Media Production, s.r.o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 3 1  

 

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: SKVELÉ TV 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne 

5.  Podiely programových typov vo vysielaní v bežnom týždni (podľa podania č. 1653/SKL/2020-1 

zo dňa 2. 10. 2020, doplnené podaním č. 1653/SKL/2020-3 zo dňa 19. 10. 2020): 

a) Programová služba (100 %): 

Doplnkové vysielanie - max. 30 % 

Programy – min. 70 %  (z toho preberaný program – 0 %) 

b) Programy (100 %): 

1. Spravodajstvo – 0 % 

2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika – 0 % 

2.2 ostatná publicistika – 100 % 

3. Dokumentárne programy – 0 % 

4. Dramatické programy - 0 % 

5. Zábavné programy – 0 % 



6. Hudobné programy: - 0 % 

7. Vzdelávacie programy - 0 % 

8. Náboženské programy - 0 % 

9. Detské programy - 0 % 

10. Šport - 0 % 

 

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

programom vo verejnom záujme: 50 % 

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby:  HDD, USB 

 

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: vzťahuje sa Jednotný systém 

označovania (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 

II. 

 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 41574/B, 

oddiel: Sro, zo dňa 30. 9. 2020 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: vložka číslo: 41574/B, oddiel: Sro, 

zo dňa 30. 9. 2020 

 

III. 

 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 

EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, interaktívny prístup k programovej službe 

 

Zahraničná doložka: 

1. teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba: celý svet 

2. jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia: anglický jazyk, štátny jazyk tej ktorej krajiny 

3. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka: EPG, 

HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, interaktívny prístup k programovej službe 

 

Doložky iného verejného prenosu: 

DVB-C s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 

interaktívny prístup k programovej službe. 

DVB-S s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 

interaktívny prístup k programovej službe. 

KDS v príslušnom štandarde analógového alebo digitálneho vysielania; s doplnkovými službami EPG, 

HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, interaktívny prístup k programovej službe. 



IPTV s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 

interaktívny prístup k programovej službe. 

MMDS, MVDS  s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 

interaktívny prístup k programovej službe. 

DVB-T s doplnkovými službami EPG, HbbTV, multimodálny prístup k programovej službe, 

interaktívny prístup k programovej službe. 

 

Úloha č. 20-19/867: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1653/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 4. 12. 2020                   Z: PLO 

 

K bodu 16/ 

SK č.: 1745/SKL/2020 zo dňa 6. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o.  

 

Uznesenie č. 20-19/16.821:  

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. 1745/SKL/2020 zo dňa  

6. 10. 2020,  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: 

 

ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. 

Nádražná 1119/18 

909 01 Skalica 

 

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 ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s.r.o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 3 0  

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: ŠLÁGER MUZIKA 

3. Jazyk vysielania: slovenský, český 

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. 1745/SKL/2020-1 zo dňa 6. 10. 2020): 

 

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, USB 

 

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.): 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 21. 10. 2020, spisová značka: RPO/480243/2020, Id v zdrojovom registri: 

758576, registračný úrad: Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/17280/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 

21. 10. 2020, spisová značka: RPO/480243/2020, Id v zdrojovom registri: 758576, registračný úrad: 

Okresný súd Trnava, Registračné číslo Sro/17280/T, 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

 

1. názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 



  

Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 

b) jazyk vysielania: slovenský, český 

 

Doložka iného verejného prenosu: 

1. satelitne v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-S)“ 

 

Úloha č. 20-19/868: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1745/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 4. 12. 2020                              Z: PLO 

 

K bodu 17/  

SK č.: 1522/SKL/2020 zo dňa 19. 8. 2020 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Towercom, a.s.  číslo registrácie: TKR/359  

 

Uznesenie č. 20-19/17.822:  

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

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

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č.1522/SKL/2020zo dňa  

19.8.2020, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/359 podľa ustanovenia § 60 

ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:  

 

Towercom, a.s. 

Cesta na Kamzík 14 

831 01 Bratislava 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/359 v bode 1. nasledovne: 

 

 

„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení a znie: 

a) MMDS– hlavná stanica – lokalita: Cesta na Kamzík 14,  Bratislava 831 01 

b) OTT (šírenie televízneho signálu po verejnom internete) – hlavná stanica – lokalita: Cesta na 

Kamzík 14,  Bratislava 831 01. 

 

Úloha č. 20-19/869: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v  SK č. 1522/SKL/2020, zašle ho  

účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 4. 12. 2020          Z: PLO 

  

K bodu 18/  

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.zvukduse.eu 

Oznámenie č. 1620/AMS/2020 



Prevádzkovateľ: Engo, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 20-19/18.823:  
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Engo, s.r.o. doručené dňa 11.9.2020 a zaevidované dňa 

14.9.2020 pod č. 1620/AMS/2020-1 o prevádzkovaní služby www.zvukduse.eu, prevádzkovanej na 

internetovej stránke https://www.zvukduse.eua prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 

308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa 

všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 

308/2000 Z. z. 

 

Úloha č. 20-19/870: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Engo, s.r.o. o vybavení jej oznámenia, doručeného Rade dňa 

11.9.2020 a zaevidovaného dňa 14.9.2020  pod. č. 1620/AMS/2020. 

T: 16. 11. 2020          Z:PgO 

 

K bodu 19/  

Oznámenie o prevádzkovaní služby www.lexikon.sk 

Oznámenie č. 1664/AMS/2020 

Prevádzkovateľ: ASTOR Slovakia s.r.o. 

 

Uznesenie č. 20-19/19.824:  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti ASTOR Slovakia s.r.o., doručené dňa 24. 9. 2020 

o prevádzkovaní služby  lexikon.sk prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.lexikon.sk/ 

a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba 

vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej 

služby na požiadanie. 

 

Úloha č. 20-19/871: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť ASTOR Slovakia s.r.o. o vybavení jej oznámenia, 

doručeného dňa 24. 9. 2020 a zaevidovaného pod. č. 1664/AMS/2020-1. 

T: 16. 11. 2020                    Z: PgO 
 

20/  Rôzne 

 

1/ Plán zasadnutí na I. polrok 2021 

 

Uznesenie č. 20-19/20.825:  

Rada schvaľuje plán zasadnutí Rady na prvý polrok 2021 v nasledujúcich termínoch:  

 

13. 1. 2021 

27. 1. 2021  

10. 2. 2021 

24. 2. 2021 

10. 3. 2021 

24. 3. 2021 

7. 4. 2021 

21. 4. 2021 

5. 5. 2021 

19. 5. 2021 

2. 6. 2021 

16. 6. 2021 

1. 7. 2021 (štvrtok) 

 

2 / Informovanie o využívaní rozhlasových frekvencií pridelených na jar 2019 

 

http://www.zvukduse.eu/


Uznesenie č. 20-19/20.826:  

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 Rádio LUMEN, spol. 

s r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,2 MHz Staré Hory na účely, 

na ktoré mu bola pridelená. 

 

Úloha č. 20-19/872: 

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: 18. 11. 2020                    Z: PLO 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 4. 11. 2020 

 

 

               PhDr. Marta Danielová 

          predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

 

 


