
  Zápisnica č. 20/2019 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. a 20. 11. 2019  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
Overovateľ: Mgr. Gabriela Rothmayerová 
 
19. 11. 2019, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1.Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

SK: 1746/SKL/2019,  1749/SKL/2019 
   vo veci pridelenia frekvencie: 102,5 MHz Košice,  102,7 MHz Prešov 

ÚP: 10:00 hod.  
 
1.2. Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava  
      SK: 1744/SKL/2019, 1745/SKL/2019, 1754/SKL/2019, 1762/SKL/2019, 1770/SKL/2019, 
      1771/SKL/2019,  1772/SKL/2019 
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,7 MHz Spišská Nová Ves, 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou,  
       99,6 MHz Žarnovica, 89,2 MHz Brezno, 94,9 MHz Handlová, 95,0 MHz Nová Baňa,  
       99,6 MHz Zlaté Moravce   
ÚP: 10:20 hod.  
 
1.3. Žiadateľ: FM media  s.r.o., Bratislava 

SK: 1744/SKL/2019, 1746/SKL/2019, 1747/SKL/2019, 1748/SKL/2019, 1749/SKL/2019,  
1750/SKL/2019, 1752/SKL/2019, 1755/SKL/2019, 1756/SKL/2019, 1757/SKL/2019, 
1758/SKL/2019, 1759/SKL/2019, 1761/SKL/2019, 1765/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie:  93,7 MHz Spišská Nová Ves , 102,5 MHz Košice,  92,4 MHz 
Martin, 89,7 MHz Michalovce, 102,7 MHz Prešov, 89,6 MHz Prievidza, 92,8 MHz Trenčín, 
107,7 MHz Banská Bystrica,103,6 MHz Bratislava, 91,7 MHz Bratislava Dúbravka, 88,6 MHz 
Košice, 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 101,0 MHz Žilina, 90,6 MHz Nitra 

ÚP: 10:40 hod.  
 
1.4. Žiadateľ: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava 

SK: 1742/SKL/2019, 1755/SKL/2019, 1756/SKL/2019, 1757/SKL/2019, 1758/SKL/2019, 
1759/SKL/2019, 1760//SKL/2019, 1761/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,6 MHz Nitra, 107,7 MHz Banská Bystrica, 103,6 MHz 
Bratislava, 91,7 MHz Bratislava Dúbravka, 88,6 MHz Košice, 107,4 MHz Nové Mesto nad 
Váhom, 91,3 MHz Rožňava, 101,0 MHz Žilina 

ÚP: 11:00 hod.  
 
1.5.  Žiadateľ: Michael Schwarz, Bratislava 

SK:  1747/SKL/2019, 1750/SKL/2019, 1752/SKL/2019, 1755/SKL/2019, 1756/SKL/2019, 
1757/SKL/2019, 1759/SKL/2019, 1763/SKL/2019, 1764/SKL/2019, 1773/SKL/2019, 
1774/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Martin, 89,6 MHz Prievidza, 92,8 MHz Trenčín,  
107,7 MHz Banská Bystrica, 103,6 MHz Bratislava, 91,7 MHz Bratislava Dúbravka,  
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica,  
107,5 MHz Ružomberok, 107,8 MHz Liptovský Mikuláš 

ÚP: 11:20 hod. 
 



1.6.  Žiadateľ: EJ, s.r.o., Trnava 
SK:  1753/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie:  107,2 MHz Trnava 

ÚP: 11:40 hod. 
 
1.7.  Žiadateľ: Automation & Business, s.r.o., Piešťany 

SK:  1753/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie:  107,2 MHz Trnava 

ÚP: 12:00 hod. 
 
1.8. Žiadateľ: Rádio WOW s.r.o., Trenčín 

SK: 1741/SKL/2019, 1743/SKL/2019, 1754/SKL/2019, 1765/SKL/2019, 1767/SKL/2019, 
1770/SKL/2019, 1771/SKL/2019, 1772/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,7  MHz Dubnica nad Váhom, 106,8 MHz Nové Mesto nad 
Váhom, 99,6 MHz Žarnovica, 90,6 MHz Nitra, 92,3 MHz Levice, 94,9 MHz Handlová,  
95,0 MHz Nová Baňa, 99,6 MHz Zlaté Moravce 

ÚP: 12:20 hod.  
 
1.9.Žiadateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov 

SK: 1748/SKL/2019 
   vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Michalovce 

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

SK:  1746/SKL/2019, 1748/SKL/2019, 1749/SKL/2018, 1758/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie:  102,5 MHz Košice, 89,7 MHz Michalovce, 102,7 MHz Prešov,  
88,6 MHz Košice 

ÚP: 13:00 hod. 
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 19. 11. 2019 – výberové konanie 
  
10:00 hod.      Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
10:20 hod.      D.EXPRES, k.s., Bratislava  
10:40 hod.      FM media  s.r.o., Bratislava  
11:00 hod.      T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava  
11:20 hod.     Michael Schwarz, Bratislava  
11:40 hod.  EJ, s.r.o., Trnava  
12:00 hod. Automation & Business, s.r.o., Piešťany  
12:20 hod.  Rádio WOW s.r.o., Trenčín   
12:40 hod. Rádio Prešov, s.r.o., Prešov  
13:00 hod. POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce  
 
20. 11. 2019, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady 
 
NEVEREJNÉ: 
 
1/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty podľa § 53 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Michael Schwarz       číslo licencie: R/137 
 
2/ Výberové konanie  
SK č.: 1741/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,7 MHz Dubnica nad Váhom 
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 



3/ Výberové konanie  
SK č.: 1742/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,6   MHz Nitra 
ÚK: T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
 
4/ Výberové konanie  
SK č.: 1743/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,8  MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
5/ Výberové konanie  
SK č.: 1744/SKL/2019 
Vo veci pridelenia frekvencie: 93,7 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava   
        D.EXPRES, k.s., Bratislava 
                   
6/ Výberové konanie  
SK č.: 1745/SKL/2019 
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚK:  D.EXPRES, k.s., Bratislava 
   
7/ Výberové konanie 
SK č.: 1746/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,5 MHz Košice 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
       POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
        Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
  
8/ Výberové konanie  
SK č.: 1747/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4  MHz  Martin 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
9/ Výberové konanie  
SK č.: 1748/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Michalovce 
ÚK:  Rádio Prešov,  s.r.o., Prešov 
         FM media  s.r.o., Bratislava 
         POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
 
10/ Výberové konanie  
SK č.: 1749/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,7 MHz Prešov 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
        Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
11/ Výberové konanie  
SK č.: 1750/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,6  MHz Prievidza 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
12/ Výberové konanie  



SK č.: 1751/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8  MHz Trenčín 
 
13/ Výberové konanie  
SK č.: 1752/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,8 Trenčín 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
14/ Výberové konanie  
SK č.: 1753/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,2  MHz Trnava 
ÚK: EJ, s.r.o., Trnava 
       Automation & Business, s.r.o., Piešťany 
 
15/ Výberové konanie  
SK č.: 1754/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6  MHz Žarnovica 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
16/ Výberové konanie  
SK č.: 1755/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
17/ Výberové konanie  
SK č.: 1756/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,6 MHz Bratislava 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
18/ Výberové konanie  
SK č.: 1757/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
19/ Výberové konanie  
SK č.: 1758/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Košice 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
         
20/ Výberové konanie  
SK č.: 1759/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 



21/ Výberové konanie  
SK č.: 1760/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,3 MHz Rožňava 
ÚK: T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
 
22/ Výberové konanie  
SK č.: 1761/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz Žilina 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
       T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
 
23/ Výberové konanie  
SK č.: 1762/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,2  MHz Brezno 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
 
24/ Výberové konanie  
SK č.: 1763/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7  MHz Zvolen 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava 
 
25/ Výberové konanie  
SK č.: 1764/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5  MHz Banská Bystrica 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava      
    
26/ Výberové konanie  
SK č.: 1765/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,6 MHz Nitra 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
27/ Výberové konanie  
SK č.: 1766/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 
 
28/ Výberové konanie  
SK č.: 1767/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,3  MHz Levice 
ÚK:  Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
29/Výberové konanie  
SK č.: 1768/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz  Rimavská Sobota 
 
30/ Výberové konanie  
SK č.: 1769/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,5 MHz Lučenec 
 
31/ Výberové konanie  
SK č.: 1770/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,9 MHz Handlová 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 



32/ Výberové konanie  
SK č.: 1771/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,0 MHz Nová Baňa 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
33/ Výberové konanie  
SK č.: 1772/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Zlaté Moravce 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
34/ Výberové konanie  
SK č.: 1773/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5  MHz Ružomberok 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava 
         
35/ Výberové konanie  
SK č.: 1774/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,8  MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava 
 
VEREJNÉ: 
 
36/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1738/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: INICIATÍVA  s.r.o.       číslo licencie: R/131 
 
37/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1693/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
38/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007  Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KABELTELSAT s.r.o.       číslo licencie: TD/212 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1647/SO/2019      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 26. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
40/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1580/SO/2019 a 1581/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 8. 2019 a programu Krimi a Noviny TV JOJ  
zo dňa 13. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
                   MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: TD/15 
 
41/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1587/SO/2019 a 1588/SO/2019       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 9. 2019 a programu Krimi a Noviny TV JOJ  
zo dňa 5. 9. 2019)  



Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
                   MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: TD/15 
      
42/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1582/SO/2019 a 1583/SO/2019     
(na vysielanie programov Televízne noviny a Krimi a Noviny zo dňa 14. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    
                   MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/17, TD/15 
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1590/SO/2019      
(na vysielanie programu Chlap na roztrhanie  zo dňa 14. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.   číslo licencie: TD/17 
 
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1528/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 3. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/17  
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1632/SO/2019      
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 8 zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
46/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1589/SO/2019      
(na vysielanie programu Mambo zo dňa 14. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
47/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1626/SO/2019      
(na vysielanie programu Knight Rider zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15 
 
48/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1617/SO/2019      
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
49/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1625/SO/2019      
(na vysielanie programu Slečna nebezpečná zo dňa 21.  9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
50/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1622/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 19. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
51/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1623/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 20. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
52/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1657/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 26. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
53/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1624/SO/2019 a 1633/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma z dní 20. a 23.  9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
54/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1591/SO/2019     
(na vysielanie programu Cudzinec zo dňa 14. a 17. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/17, TD/47 
 
55/ SK č.: 1153/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 814/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša/10. 3. 2019/TV LUX 
ÚK: TV LUX  s.r.o.        číslo licencie: T/207, TD/94 
 
56/ SK č.: 1347/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1027/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam 24-hodinového vysielania/24. 4. 
2019/Spartak TV 
ÚK: Spartak TV, s.r.o.                číslo licencie: TD/8 
 
57/ SK č.: 1219/SKO/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
                 1345/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 863/SO/2019, č. 1013/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: www.joj.sk, http://tv-program.aktuality.sk, http://tv-
program.sk, http://telkac.zoznam.sk/18. 3. až 27. 3. 2019, 7. 6. a 10. 6. 2019/Inkognito, Na chalupe, 
Nové bývanie, Súdna sieň, Prázdniny, Nová záhrada/JOJ, JOJ PLUS, RiK 
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/15, T/219, TD/16, TD/144 
 
58/ SK č.: 1344/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1012/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: www.markíza.sk, http://tv-program.aktuality.sk, 
http://tv-program.sk, http://telkac.zoznam.sk,  http//program-online.tv/7. 6. a 10. 6. 2019/Mentalista/ 
Prenasledovaná/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
       
59/ Rôzne    
 

***************** 
 
Zasadnutie dňa 20. 11. 2019:  
 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

http://www.joj.sk/
http://tv-program.aktuality.sk/
http://telkac.zoznam.sk/
http://tv-program.aktuality.sk/
http://telkac.zoznam.sk/


Od začiatku roka bolo Radou uložených 891 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 19-20/0.800: 
Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-20/0.801: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na prerokovaní neverejných bodov zasadnutia 
týkajúcich sa výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
prostredníctvom využitia videohovoru.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
NEVEREJNÉ: 
 
K bodu 1/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty podľa § 53 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Michael Schwarz       číslo licencie: R/137 
 
Uznesenie č. 19-20/1.802:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie č. 
R/137 na rozhlasové terestriálne vysielanie držiteľa licencie, Michael Schwarz, bytom Sklenárova 10, 
821 09 Bratislava, keďže ku dňu 15. 5. 2019, podľa ustanovenia § 53 písm.e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
s odkazom na § 45 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., licencia na rozhlasové terestriálne vysielanie 
zanikla uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis fyzickej osoby do 
obchodného registra na účely rozhlasového terestriálneho vysielania a neurobil tak. 
 
Úloha č. 19-20/892: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi 
Michaelovi Schwarzovi, bytom Sklenárova 10, 821 09 Bratislava zánik licencie č. R/137. 
T: 2. 12. 2019          Z: PLO 
 



Uznesenie č. 19-20/1.803:  
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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1747/SKL/2019, 
1750/SKL/2019, 1752/SKL/2019, 1755/SKL/2019, 1756/SKL/2019, 1757/SKL/2019, 1759/SKL/2019 
v časti týkajúcej sa účastníka konania Michael Schwarz, bytom Sklenárova 10, 821 09 Bratislava 
a správne konanie č. 1763/SKL/2019, 1764/SKL/2019, 1773/SKL/2019 a 1774/SKL/2019, začaté dňa 
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
z a s t a v u j e, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 19-20/893: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
 a zašle ho účastníkovi konania, Michael Schwarz, bytom Sklenárova 10, 821 09 Bratislava. 
T: 20. 12. 2019            Z:PLO 
 
K bodu 2/  
Výberové konanie  
SK č.: 1741/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,7 MHz Dubnica nad Váhom 
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
       
Uznesenie č. 19-20/2.804:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1741/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
Rádio WOW s.r.o. 
Považská 1706/35  
911 01 Trenčín 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 101,7 MHz Dubnica nad Váhom 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113 spoločnosti Rádio WOW s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/113/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 



1. V čl. I v časti 6 sa dopĺňa tento text:  „101,7 MHz Dubnica nad Váhom“ 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 101,7 MHz Dubnica nad Váhom 
    Lokalita: Dubnica nad Váhom 
    Frekvenčný list: 9243/OSFS/2019“  
 
Úloha č. 19-20/894: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1742/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,6 MHz Nitra 
ÚK: T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/3.805: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1742/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 103,6 MHz Nitra 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90 spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa dopĺňa tento text:  „103,6 MHz Nitra“ 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 103,6 MHz Nitra 
    Lokalita: Nitra 
   Frekvenčný list: 9244/OSFS/2019“ 
 
Úloha č. 19-20/895: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 



T: 20. 12. 2019                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-20/3.806: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1742/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

udeľuje 
 

spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Banšelova 17, 821 04 Bratislava, IČO: 35 878 550 
 

licenciu č. R/140 
 

na multiregionálne rozhlasové terestriálne vysielanie ku dňu 21. 5. 2021 za týchto podmienok: 
 

I. 

 

1. Názov programovej služby: Rádio 7 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 21. 5. 2021  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský, český 
6. Pridelené frekvencie: 103,6 MHz Nitra 

 
II. 

 
Právne skutočnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 28. 10. 2019, spisová značka: RPO-239268/2019, Id v zdrojovom registri: 
238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Sro/30972/B 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľapodľa odpisu registrovaného 
subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 28. 10. 2019, spisová 
značka: RPO-239268/2019, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 
I, Registračné číslo Sro/30972/B 
  

 



III. 
 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
      a) Spravodajstvo: 4,37 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 16,07 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 1,34 % 
 2. náboženské programy: 7,49 % 
 3. literárno-dramatické programy: 2,48 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 3,72 % 
 d) Ostatný program: 0 % 
     
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
31,75 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0 % 
 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD nosič alebo 
podľa požiadavky Rady 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčných listoch vydaných Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:  

 
Frekvencia: 103,6 MHz Nitra 
Lokalita: Nitra 
Frekvenčný list: 9244/OSFS/2019 
 
3.  Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP   nie 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno  
Prepínač hudba/reč M/S     nie 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   nie 
Číslo programu PIN      áno 
Meno programového okruhu PS              RADIO7 

 
Úloha č. 19-20/896: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                    Z: PLO 
 
 



K bodu 4/  
Výberové konanie  
SK č.: 1743/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 106,8  MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 19-20/4.807:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1743/SKL/2019, začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
Rádio WOW s.r.o. 
Považská 1706/35  
911 01 Trenčín 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113 spoločnosti Rádio WOW s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/113/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa dopĺňa tento text: „106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom“ 
 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
   Lokalita: Nové Mesto nad Váhom 
   Frekvenčný list: 9245/OSFS/2019“ 
 
Úloha č. 19-20/897: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 5/  
Výberové konanie  
SK č.: 1744/SKL/2019 
Vo veci pridelenia frekvencie: 93,7 MHz Spišská Nová Ves 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava   
        D.EXPRES, k.s., Bratislava 
 
 



Uznesenie č. 19-20/5.808: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1744/SKL/2019,  začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 1744/SKL/2019 v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania FM media s.r.o., 
Bratislava, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 19-20/898: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o zastavení správneho konania a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 20. 12. 2019                           Z: PLO 
 
Uznesenie č. 19-20/5.809: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1744/SKL/2019,  začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 

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

rozhodnutie: 
 

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

 prideľuje frekvenciu 93,7 MHz Spišská Nová Ves 
 

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

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



 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 93,7 MHz Spišská Nová Ves 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 93,7 MHz Spišská Nová Ves 
    Lokalita: Teplička  
    Frekvenčný list: 9246/OSFS/2019“  
 
Úloha č. 19-20/899: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                         Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1745/SKL/2019 
Vo veci pridelenia frekvencie: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
    
Uznesenie č. 19-20/6.810: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1745/SKL/2019,  začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 

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

rozhodnutie: 
 

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

 prideľuje frekvenciu 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou k 14. 12. 2020 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 



    Lokalita: mesto  
    Frekvenčný list: 4900/10/2011“  
 
Úloha č. 19-20/900: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                         Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie 
SK č.: 1746/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,5 MHz Košice 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
       POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
        Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 19-20/7.811:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1746/SKL/2019 
a 1749/SKL/2019, začatom dňa 13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania účastníkmi konania: 
 
POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
A. Sládkoviča 5 
071 01 Michalovce 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mlynská dolina  
845 45 Bratislava  
  
FM media s.r.o.  
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
I. prideľuje frekvenciu 102,5 MHz Košice 

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

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/139/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:  102,5 MHz Košice            



 V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 102,5 MHz Košice 
    Lokalita:  Košice 
    Frekvenčný list: 1965/OSFS/2019“  
 

II. prideľuje frekvenciu 102,7 MHz Prešov 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/139 - spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/139/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:  102,7 MHz Prešov 
            
 V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 102,7 MHz Prešov 
    Lokalita:  Prešov 
    Frekvenčný list: 1969/OSFS/2019“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, Rozhlasu a televízie Slovenska. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/901: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho Rozhlasu a televízii Slovenska a spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti POWER 
DEVELOPMENT s.r.o. zašle rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 8/  
Výberové konanie  
SK č.: 1747/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4  MHz Martin 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
   
Uznesenie č. 19-20/8.812:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 



zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1747/SKL/2019, začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
udeľuje 

 
spoločnosti: FM media s.r.o, Komárnická 4, 821 03 Bratislava 

 
licenciu č. R/141 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 

I. 

 

1. Názov programovej služby: Rádio Goldies 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie: 92,4 MHz Martin 

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  
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 zo dňa 8. 10. 2019, 
oddiel: Sro, vložka č. 30695/B, č. dožiadania: el-249571/2019/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8. 10. 2019, oddiel: Sro, vložka č. 
30695/B, č. dožiadania: el-249571/2019/B 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
      a) Spravodajstvo: 3,69 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0,26 % 
 2. ostatná publicistika: 0,26 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 



 4. zábavné programy: 4,81 % 
 5. hudobné programy: 49,12 % 
 d) Ostatný program: 41,56 % 
     
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 9,02 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  0,52 % 
z Rádio Sity 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD/mp3, DVD 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

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

 
Frekvencia: 92,4 MHz Martin 
Lokalita: Martin 
Frekvenčný list:  1824/ODFS/2016 

 
3. Špecifikácia RDS:  

Programová identifikácia PI áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP áno 
Alternatívne frekvencie AF áno 
Typ programu PTY áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI nie  
Prepínač hudba/reč M/S nie 
Textový kanál RT áno 
Hodiny a dátum CT áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno 
Číslo programu PIN nie 
Meno programového okruhu PS GOLDIES 

 
Úloha č. 19-20/902: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1748/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7 MHz Michalovce 
ÚK:  Rádio Prešov,  s.r.o., Prešov 
         FM media  s.r.o., Bratislava 
         POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 19-20/9.813:   
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 



zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1748/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania 
 
POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
A. Sládkoviča 5 
071 01 Michalovce 
 
Rádio Prešov, s.r.o. 
Špitálska 5 
080 01 Prešov 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 89,7 MHz Michalovce 

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

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/139/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I časť 6 sa vkladá tento text:  89,7 MHz Michalovce 
            
 V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 89,7 MHz Michalovce 
    Lokalita:  Michalovce 
    Frekvenčný list: 1765/OSFS/2018“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. 
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 



Úloha č. 19-20/903: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnostiam: Rádio Prešov, s.r.o. a FM media s.r.o. Spoločnosti POWER 
DEVELOPMENT s.r.o. zašle rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 10/  
Výberové konanie  
SK č.: 1749/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,7 MHz Prešov 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
        Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
   
Uznesenie je v bode č. 7. 
 
K bodu 11/  
Výberové konanie  
SK č.: 1750/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,6  MHz Prievidza 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/11.814:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1750/SKL/2019, začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  
konania účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  

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

rozhodnutie: 
 

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

 prideľuje frekvenciu 89,6 MHz Prievidza 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/141/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 89,6 MHz Prievidza 



2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
„Frekvencia: 89,6 MHz Prievidza 
Lokalita: Prievidza 
Frekvenčný list:  1827/OSFS/2016“  

 
Úloha č. 19-20/904: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho FM media s.r.o. spolu s frekvenčným listoma a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1751/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,8  MHz Trenčín 
 
Uznesenie č. 19-20/12.815: 
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. 1751/SKL/2019 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 13/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1752/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,8 MHz Trenčín 
ÚK: FM media  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/13.816:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1752/SKL/2019, začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania účastníkom konania 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  

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

rozhodnutie: 
 

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

 prideľuje frekvenciu 92,8 MHz Trenčín k 14. 12. 2020 
 



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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/141/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 92,8 MHz Trenčín 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 92,8 MHz Trenčín 

Lokalita: mesto 
Frekvenčný list:  9116/10/2007“  

 
Úloha č. 19-20/905: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho FM media s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1753/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,2  MHz Trnava 
ÚK: EJ, s.r.o., Trnava 
        Automation & Business, s.r.o., Piešťany 
 
Uznesenie č. 19-20/14.817:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1753/SKL/2019 začatom 
dňa 13. 9. 2019  podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o  udelenie frekvencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  
konania účastníkmi konania: 
 
EJ, s.r.o. 
Juraja Slottu 26 
917 01 Trnava  
 
Automation & Business, s.r.o.  
Nitrianska 1835/1 
921 01 Piešťany           
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

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

udeľuje 
 

spoločnosti: EJ, s.r.o, Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava 
 

licenciu č. R/142 



na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto  podmienok: 

I. 

1. Názov programovej služby: Aetter 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálny 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie: 107,2 MHz Trnava 

 
II. 

 
Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 25. 9. 2019, oddiel: Sro, 
vložka č. 45119/T, č. dožiadania: el-67814/2019/T 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 25. 9. 2019, oddiel: Sro, vložka č. 45119/T, č. 
dožiadania: el-67814/2019/T 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
      a) Spravodajstvo: 2,43% 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 1,19 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 2,38 % 
 d) Ostatný program: 94 % 
     
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 4,81 % 
 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: USB/mp3 
 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb:  

 
2.1. Frekvencia: 107,2 MHz Trnava 

 Lokalita: Trnava 
 Frekvenčný list:  1973/OSFS/2019 

 
3. Špecifikácia RDS:  



Programová identifikácia PI áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP áno 
Alternatívne frekvencie AF áno 
Typ programu PTY áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno  
Prepínač hudba/reč M/S áno 
Textový kanál RT áno 
Hodiny a dátum CT áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno 
Číslo programu PIN áno 
Meno programového okruhu PS Aetter 

 
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti Automation & Business, s.r.o.   
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/906: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví  rozhodnutie a 
zašle ho spoločnosti EJ, s.r.o. spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
Spoločnosti Automation & Business, s.r.o. zašle rozhodnutie. 
T: 20. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1754/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6  MHz Žarnovica 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 19-20/15.818:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1754/SKL/2019 
a 1772/SKL/2019,  začatých dňa 13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
Rádio WOW s.r.o. 
Považská 1706/35 
911 01 Trenčín 

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



o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

I. prideľuje frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica k 4. 12. 2021 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 99,6 MHz Žarnovica 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 99,6 MHz Žarnovica 
    Lokalita: Žarnovica  
    Frekvenčný list: 6358/10/2008“  
 

II. prideľuje frekvenciu 99,6 MHz Zlaté Moravce k 4. 12. 2021 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 99,6 MHz Zlaté Moravce 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 99,6 MHz Zlaté Moravce 
    Lokalita: mesto  
    Frekvenčný list: 5248/10/2009“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti Rádio WOW s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/907: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti Rádio WOW s.r.o. Spoločnosti D.EXPRES, k.s. zašle rozhodnutie  spolu 
s frekvenčným listom a  výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Výberové konanie  



SK č.: 1755/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/16.819:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1755/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 107,7 MHz Banská Bystrica 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  107,7 MHz Banská Bystrica 
            
 V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 107,7 MHz Banská Bystrica 
    Lokalita: mesto 
   Frekvenčný list: 3463/10/2008“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 



Úloha č. 19-20/908: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. zašle rozhodnutie s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 17/  
Výberové konanie  
SK č.: 1756/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 103,6 MHz Bratislava 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/17.820: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1756/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 103,6 MHz Bratislava 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  103,6 MHz Bratislava 
            
 V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 103,6 MHz Bratislava 
    Lokalita: Bratislava - Polus 
    Frekvenčný list: 15004/OSFS/2016“  

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



 
zamieta 

 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/909: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. zašle rozhodnutie s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Výberové konanie  
SK č.: 1757/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/18.821: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1757/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 91,7 MHz Bratislava Dúbravka 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka       



V čl. IV v  časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka 
   Lokalita: Dúbravka 
   Frekvenčný list: 10975/OSFS/2016“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/910: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. zašle rozhodnutie s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 19/  
Výberové konanie  
SK č.: 1758/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Košice 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
                 
Uznesenie č. 19-20/19.822:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1758/SKL/2019, začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania účastníkmi konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
POWER DEVELOPMENT s.r.o. 
A. Sládkoviča 5 
071 01 Michalovce 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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



 
 prideľuje frekvenciu 88,6 MHz Košice 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  88,6 MHz Košice 
            
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 88,6 MHz Košice 
    Lokalita:  Košice 
    Frekvenčný list: 10976/OSFS/2016“  
 

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

zamieta 
 
žiadosti účastníkov konania, spoločností POWER DEVELOPMENT s.r.o. a FM media s.r.o. 
 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
 
Úloha č. 19-20/911: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnostiam POWER DEVELOPMENT s.r.o. a FM media s.r.o. Spoločnosti T.W.Rádio 
s.r.o. zašle rozhodnutie s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 20/  
Výberové konanie  
SK č.: 1759/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
        Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/20.823:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1759/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 



FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text:  107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
            
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom 
    Lokalita: Skalka 
    Frekvenčný list: 5230/10/2010“  
 
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/912: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. zašle rozhodnutie s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 21/  
Výberové konanie  
SK č.: 1760/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,3 MHz Rožňava 
ÚK: T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/21.824:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1760/SKL/2019, začatom dňa 13. 



9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 91,3 MHz Rožňava 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 91,3 MHz Rožňava 
            
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 91,3 Rožňava 

Lokalita: mesto 
Frekvenčný list: 9368/OSFS/2014“  

 
Úloha č. 19-20/913: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 22/  
Výberové konanie  
SK č.: 1761/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz Žilina 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        T.W. Rádio  s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/22.825:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1761/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkmi konania 
 
T.W.Rádio s.r.o.  
Banšelova 17 



821 04 Bratislava 
 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava  
 

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

 
rozhodnutie: 

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

 
 prideľuje frekvenciu 101,0 MHz Žilina 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/140, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o.  

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/140/2019 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
  
V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 101,0 MHz Žilina 
            
V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „2.8. Frekvencia: 101,0 MHz Žilina 
     Lokalita: Žilina 
    Frekvenčný list: 10986/OSFS/2016“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti FM media s.r.o. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/914: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. zašle rozhodnutie s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 23/  
Výberové konanie  
SK č.: 1762/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,2  MHz Brezno 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 19-20/23.826-1:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 



zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1762/SKL/2019,  začatom dňa  
13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania 
účastníkom konania: 
 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 

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

rozhodnutie: 
 

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

 prideľuje frekvenciu 89,2 MHz Brezno k 4. 12. 2021 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 89,2 MHz Brezno 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 89,2 MHz Brezno 
    Lokalita: Chvatimech  
    Frekvenčný list: 9120/10/2007“  
 
Úloha č. 19-20/915: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                         Z: PLO 
 
K bodu 24/  
Výberové konanie  
SK č.: 1763/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,7  MHz Zvolen 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie je v bode č. 1 
 
K bodu 25/  
Výberové konanie  
SK č.: 1764/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5  MHz Banská Bystrica 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava      
 
Uznesenie je v bode č. 1 
 
K bodu 26/  
Výberové konanie  



SK č.: 1765/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,6 MHz Nitra 
ÚK: FM media s.r.o., Bratislava 
        Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 19-20/26.826-2:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade  
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1765/SKL/2019 začatom 
dňa 13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  
konania účastníkmi konania 
 
Rádio WOW s.r.o. 
Považská 1706/35  
911 01 Trenčín 
 
FM media s.r.o.  
Komárnická 4 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

1.  prideľuje frekvenciu 90,6 MHz Nitra k 4. 12. 2021 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113 spoločnosti Rádio WOW s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/113/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I, v časti 6 sa dopĺňa tento text:  „90,6 MHz Nitra“ 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie 
  „Frekvencia: 90,6 MHz Nitra 
    Lokalita: mesto 
    Frekvenčný list: 9181/10/2007“  
 

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

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 

Úloha č. 19-20/916: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví 
rozhodnutie a zašle ho spoločnosti FM media s.r.o. Spoločnosti Rádio WOW s.r.o. zašle 
rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku.  



T: 20. 12. 2019                         Z: PLO 
 
K bodu 27/  
Výberové konanie  
SK č.: 1766/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 91,4 MHz Žiar nad Hronom 
 
Uznesenie č. 19-20/27.827:  
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. 1766/SKL/2019 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 28/  
Výberové konanie  
SK č.: 1767/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,3 MHz Levice 
ÚK:  Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 19-20/28.828:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1767/SKL/2019, začatom dňa 13. 
9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkom konania 
 
Rádio WOW s.r.o. 
Považská 1706/35  
911 01 Trenčín 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

prideľuje frekvenciu 92,3 MHz Levice k 4. 12. 2021 
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/113 spoločnosti Rádio WOW s.r.o. 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/113/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
1. V čl. I v časti 6 sa dopĺňa tento text: 92,3 MHz Levice 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 



  „Frekvencia: 92,3 MHz Levice 
    Lokalita: mesto 
    Frekvenčný list: 1802/10/2009“ 
 
Úloha č. 19-20/917: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
a zašle ho účastníkovi konania a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 12. 2019                    Z: PLO 
 
K bodu 29/  
Výberové konanie  
SK č.: 1768/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz  Rimavská Sobota 
 
Uznesenie č. 19-20/29.829:  
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. 1768/SKL/2019 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 30/  
Výberové konanie  
SK č.: 1769/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,5 MHz Lučenec 
 
Uznesenie č. 19-20/30.830:  
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. 1769/SKL/2019 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
K bodu 31/  
Výberové konanie  
SK č.: 1770/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,9 MHz Handlová 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 19-20/31.831:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnych konaniach č. 1770/SKL/2019 
a 1771/SKL/2019,  začatých dňa 13. 9. 2019 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 



o zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkmi konania: 
D.EXPRES, k.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 
Rádio WOW s.r.o. 
Považská 1706/35 
911 01 Trenčín 

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

rozhodnutie: 
 

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

I. prideľuje frekvenciu 94,9 MHz Handlová k 4. 12. 2021 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 94,9 MHz Handlová 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 94,9 MHz Handlová 
    Lokalita: Bralova skala  
    Frekvenčný list: 1307/10/2006“  
 

II. prideľuje frekvenciu 95,0 MHz Nová Baňa k 4. 12. 2021 
 

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

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

mení 
 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/112/2011 v znení neskorších zmien a doplnení takto: 
 
1. V čl. I v časti 6 sa vkladá tento text: 95,0 MHz Nová Baňa 
2. V čl. IV v časti 2 sa za ostatný text vkladá bod, ktorý znie: 
  „Frekvencia: 95,0 MHz Nová Baňa 
    Lokalita: mesto  
    Frekvenčný list: 5241/10/2009“  
 

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

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti Rádio WOW s.r.o. 
 



Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok 
opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu. 
 
Úloha č. 19-20/918: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví   rozhodnutie 
a zašle ho spoločnosti Rádio WOW s.r.o. Spoločnosti D.EXPRES, k.s. zašle rozhodnutie  spolu 
s frekvenčným listom a  výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 20. 12. 2019                               Z: PLO 
 
K bodu 32/  
Výberové konanie  
SK č.: 1771/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,0 MHz Nová Baňa 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie je v bode č. 31. 
 
K bodu 33/  
Výberové konanie  
SK č.: 1772/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Zlaté Moravce 
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava 
       Rádio WOW s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie je v bode č. 15. 
 
K bodu 34/  
Výberové konanie  
SK č.: 1773/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5  MHz Ružomberok 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie je v bode č. 1 
 
K bodu 35/  
Výberové konanie  
SK č.: 1774/SKL/2019 
vo veci pridelenia frekvencie: 107,8  MHz Liptovský Mikuláš 
ÚK: Michael Schwarz, Bratislava 
 
Uznesenie je v bode č. 1 
 
VEREJNÉ: 
 
Uznesenie č. 19-20/0.832-1: 
Rada schvaľuje účasť člena Rady, Mgr. Milana Blahu, na prerokovaní verejných bodov programu 
Rady prostredníctvom využitia videohovoru.  
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 



Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 36/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1738/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: INICIATÍVA  s.r.o.        číslo licencie: R/131 
 
Uznesenie č. 19-20/36.832-2:  
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 INICIATÍVA 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 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na 
ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/919: 
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: 4. 12. 2019                   Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/920: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 12. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 37/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1693/SL/2019 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.       číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 19-20/37.833:  
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. 1693/SL/2019 smerujúcu 
voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 



 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/921: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                                  Z: PLO 
 
K bodu 38/  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  
(vo veci možného porušenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007  Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KABELTELSAT s.r.o.        číslo licencie: TD/212 
 
Uznesenie č. 19-20/38.834:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT 
s.r.o. vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania, ako predmetu činnosti, do obchodného 
registra. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/922: 
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: 4. 12. 2019              Z: PLO 
 
K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1647/SO/2019      
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 26. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/15 



 
Uznesenie č. 19-20/39.835:  
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. 1647/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/923: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                    Z: PgO 
 
K bodu 40/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1580/SO/2019 a 1581/SO/2019      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 8. 2019 a programu Krimi a Noviny TV JOJ  
zo dňa 13. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
                   MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-20/40.836:  
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. 1580/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

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



Úloha č. 19-20/924: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/40.837:  
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. 1581/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/925: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                     Z: PgO 
 
K bodu 41/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1587/SO/2019 a 1588/SO/2019       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 9. 2019 a programu Krimi a Noviny TV JOJ  
zo dňa 5. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
                   MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-20/41.838:  
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. 1587/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/926: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/41.839:  
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. 1588/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/927: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                        Z: PgO 
 
K bodu 42/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1582/SO/2019 a 1583/SO/2019     
(na vysielanie programov Televízne noviny a Krimi a Noviny zo dňa 14. 8. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    
                   MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/17, TD/15 
 
Uznesenie č. 19-20/42.840:  
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. 1582/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/928: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/42.841:  
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. 1583/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 19-20/929: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/42.842:  
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe JOJ odvysielal dňa 14. 8. 2019 v čase o cca 19:30 hod. program Noviny 
s príspevkom Dankov stožiar vztýčený, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti spravodajského programu. 
 
Úloha č. 19-20/930: 
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. 12. 2019 Z: PLO 
 
Hlasovanie:  

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



Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-20/42.843:  
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 14. 
8. 2019 v čase o cca 19:00 hod. program Televízne noviny s príspevkom Už stojí, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. 
 
Úloha č. 19-20/931: 
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. 12. 2019 Z: PLO 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 43/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1590/SO/2019      
(na vysielanie programu Chlap na roztrhanie  zo dňa 14. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/43.844:  
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. 1590/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  neprítomný 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 



Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/932: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 44/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1528/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 3. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/17  
 
Uznesenie č. 19-20/44.845:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 3. 9. 2019  v čase  
o cca 21:31 hod. a dňa 4. 9. 2019  v čase o cca 13:50 hod. program Farma, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/933: 
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: 4. 12. 2019                 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/934: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 12. 2019                 Z: PgO 
 
K bodu 45/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1632/SO/2019      
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 8 zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/15 
 
 
 



Uznesenie č. 19-20/45.846:  
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 22. 9. 2019  v čase o cca 20:37 hod. program Rýchlo a zbesilo 
8, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/935: 
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: 4. 12. 2019                Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/936: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1589/SO/2019      
(na vysielanie programu Mambo zo dňa 14. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/46.847:  
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. 1589/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 



Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/937: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 47/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1626/SO/2019      
(na vysielanie programu Knight Rider zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/15 
 
Uznesenie č. 19-20/47.848:  
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. 1626/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/938: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                           Z: PgO 
 
K bodu 48/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1617/SO/2019      
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 22. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/48.849:  
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. 1617/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 



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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/393: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 49/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1625/SO/2019      
(na vysielanie programu Slečna nebezpečná zo dňa 21.  9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/49.850:  
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. 1625/SO/2019 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/940: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                          Z: PgO 
 
K bodu 50/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1622/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 19. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/50.851:  
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. 1622/SO/2019 
smerujúcu voči programovej službe TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 



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

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/941: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                   Z: PgO 
 
K bodu 51/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1623/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 20. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/51.852:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 20. 9. 2019  v čase  
o cca 13:51 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov,  
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/942: 
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: 4. 12. 2019              Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/943: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 



T: 2. 12. 2019                Z: PgO 
 
K bodu 52/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1657/SO/2019      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 26. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/52.853:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 26. 9. 2019  v čase o 
cca 14:00 hod. program Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/944: 
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: 4. 12. 2019                Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/945: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 12. 2019                 Z: PgO 
 
K bodu 53/  
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1624/SO/2019 a 1633/SO/2019     
(na vysielanie programu Farma z dní 20. a 23. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/17 
 
Uznesenie č. 19-20/53.854: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielala dňa 20. 9. 2019 v čase 
o cca 20:35 hod. a dňa 23. 9. 2019 v čase o cca 13:31 hod. program Farma, ktorý označil ako 



nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
  
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/946: 
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: 4. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/947: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PgO 
 
K bodu 54/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1591/SO/2019     
(na vysielanie programu Cudzinec zo dňa 14. a 17. 9. 2019)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/17, TD/47 
 
Uznesenie č. 19-20/54.855:  
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. 1591/SO/2019 smerujúcu 
voči vysielaniu programových služieb TV MARKÍZA a 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 
Kubica  zdržal sa 
Batta  proti 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak zdržal sa 
Kolenič  za 
Rothmayerová  proti 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/948: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                             Z: PgO 



K bodu 55/  
SK č.: 1153/SKO/2019 zo dňa 22. 5. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(Sťažnosť č. 814/SO/2019) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 11 ods. 7 
zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: Svätá omša/10. 3. 2019/TV LUX 
ÚK: TV LUX  s.r.o.        číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Uznesenie č. 19-20/55.856:  
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. 1153/SKO/2019 TV LUX s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení  
s § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani  

 
tým, 

 
že dňa 10. 3. 2019 v čase o cca 10:30 hod. odvysielal počas volebnej kampane určenej podľa § 12 ods. 
1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani na televíznej programovej službe TV LUX program 
Svätá omša, ktorý nebol programom stanoveným v § 11 ods. 2 a 5 a § 12 ods. 5 zákona č. 181/2014 Z. 
z. o volebnej kampani a mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v neprospech kandidátov na prezidenta 
Zuzany Čaputovej a Eduarda Chmelára, 
 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 5-3-1, 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 
Kubica  proti 
Batta  proti 
Blaha  za 



Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak proti 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/949: 
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: 20. 12. 2019                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/950: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                                  Z: PgO 
 
K bodu 56/  
SK č.: 1347/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa č. 1027/M/2019 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam 24-hodinového vysielania/24. 4. 
2019/Spartak TV 
ÚK: Spartak TV, s.r.o.                číslo licencie: TD/8 
 
Uznesenie č. 19-20/56.857:  
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. 1347/SKO/2019 Spartak TV, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 24-hodinový záznam vysielania programovej služby Spartak 
TV zo dňa 24. 4. 2019 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania, 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 



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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/951: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20. 12. 2019                  Z: PLO 
 
K bodu 57/  
SK č.: 1219/SKO/2019 zo dňa 5. 6. 2019 
           1345/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 863/SO/2019, č. 1013/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: www.joj.sk, http://tv-program.aktuality.sk, http://tv-
program.sk, http://telkac.zoznam.sk/18. 3. až 27. 3. 2019, 7. 6. a 10. 6. 2019/Inkognito, Na chalupe, 
Nové bývanie, Súdna sieň, Prázdniny, Nová záhrada/JOJ, JOJ PLUS, RiK 
ÚK: MAC TV s.r.o.  TD/15, T/219, TD/16, TD/144 
 
Uznesenie č. 19-20/57.858:  
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. 1219/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

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

http://www.joj.sk/
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/952: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/953: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/57.859:  
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.  1345/SKO/2019 MAC TV s.r.o.  

porušil  
 

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

tým, že 
 

na svojej oficiálnej webovej stránke dostupnej na adrese https://www.joj.sk/tv-program v prehľade 
programov televíznej programovej služby JOJ z dní 7. 6. 2019 a 10. 6. 2019 neuplatnil pri programoch 
sprevádzaných doplnkovou obsahovou službou – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím 
a programoch sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich označenie podľa § 18b ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.;  
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa 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 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 

https://www.joj.sk/tv-program


Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
Rothmayerová  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/954: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 12. 2019                 Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/955: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 12. 2019                                                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/57.860:  
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. 1345/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej § 18b 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti  s neuplatnením označenia programov sprevádzaných 
titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a programov sprevádzaných hlasovým komentovaním 
pre nevidiacich podľa ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v prehľade programov 
televíznej programovej služby JOJ z dní 7. 6. 2019 a 10. 6. 2019, ktorý poskytuje na zverejnenie 
ostatným hromadným informačným prostriedkom – webovým stránkam zverejňujúcim televízny 
program, dostupným na adrese http://tv-program.aktuality.sk, http://tv-program.sk, 
http://telkac.zoznam.sk,  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov  

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Hlasovanie:  

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

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

Úloha č. 19-20/956: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/957: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PgO 
 
 

http://tv-program.aktuality.sk/
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K bodu 58/  
SK č.: 1344/SKO/2019 zo dňa 3. 7. 2019 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1012/SO/2019)  
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: www.markíza.sk, http://tv-program.aktuality.sk, 
http://tv-program.sk, http://telkac.zoznam.sk,  http//program-online.tv/7. 6. a 10. 6. 2019/Mentalista/ 
Prenasledovaná/TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/17 
       
Uznesenie č. 19-20/58.861:  
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.  1344/SKO/2019 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

porušil  
 

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

tým, že 
 

I. 
 

a. dňa 7. 6. 2019 v čase o cca 13:05 hod. a dňa 10. 6. 2019 v čase o cca 13:06 hod. na 
programovej službe TV MARKÍZA v rámci programu Mentalista,  

b. dňa 7. 6. 2019 v čase o cca 22:42 hod. na programovej službe TV MARKÍZA v rámci 
programu Prenasledovaná,  

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, pričom pri 
vysielaní týchto programov neuplatnil označenie podľa § 18b ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z.,  
       II. 
 
na svojej oficiálnej webovej stránke dostupnej na adrese www.markiza.sk/tv-program v prehľade 
programov televíznej programovej služby TV MARKÍZA z dní 7. 6. 2019 a 10. 6. 2019 neuplatnil 
označenie programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa 
ustanovenia §18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.; 
 
Hlasovanie:  

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319, - € slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  

http://tv-program.aktuality.sk/
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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***19, KS6548. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/958: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 12. 2019                                       Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/959: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 2. 12. 2019                                                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 19-20/58.862:  
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. 1344/SKO/2019 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia 
povinnosti ustanovenej § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti  s neuplatnením označenia 
programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa ustanovenia §18b ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. v prehľade programov televíznej programovej služby TV MARKÍZA z dní 
7. 6. 2019 a 10. 6. 2019, ktorý poskytuje na zverejnenie ostatným hromadným informačným 
prostriedkom – webovým stránkam zverejňujúcim televízny program, dostupným na adrese http://tv-
program.aktuality.sk, http://tv-program.sk, http://telkac.zoznam.sk, http://program-online.tv, podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie:  

Danielová za 
Kubica  za 
Batta  za 
Blaha  za 
Dušíková za 
Fašiangová za 
Holeštiak za 
Kolenič  za 
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Rothmayerová  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/960: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PLO 
 
Úloha č. 19-20/961: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 2. 12. 2019                  Z: PgO 
 
59/ Rôzne 
 
1/ Čerpanie rozpočtu k 31. 10. 2019 
 
Uznesenie č. 19-20/59.863:  
Rada berie na vedomie predložený materiál. 
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Stanovisko k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky vo vysielaní 2020 
 
3/ List od Rady pro rozhlasové a televízní vysílaní – termín stretnutia s členmi Rady 
 
4/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 19-20/59.864:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady  
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktoré sa 
konalo v dňoch 19. - 20. 11. 2019.    
 
Hlasovanie:  

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



Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/962: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac november 2019.  
T: 9. 12. 2019 
 
5/ Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 19-20/59.865:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená 
vo výplatnom termíne za mesiac november 2019.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 19-20/963: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2019 
 
Uznesenie č. 19-20/59.866:  
Rada berie na vedomie, že k vyplateniu odmien zamestnancom Kancelárie Rady dôjde za predpokladu 
udelenia súhlasu Ministerstva financií SR s prevodom rozpočtových prostriedkov medzi položkami 
rozpočtovej klasifikácie a za predpokladu dostatočného finančného krytia.  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Schválenie zahraničných služobných ciest  
 
Uznesenie č. 19-20/59.867:  
Rada schvaľuje zoznam predložených zahraničných pracovných ciest:  
 
Dátum: 26. 11. 2019 



Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Okrúhly stôl k dozornej rade platformy Facebook k moderovaniu obsahu     
Účastníci: Ľuboš Kukliš 
 
Dátum: 2. 12. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie podskupiny č. 1 ERGA k mediálnej pluralite   
Účastníci: Ľuboš Kukliš (prvý deň cesty 3. 12.), Michal Hradický  
  
Dátum: 9. - 10. 12. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Plenárne zasadnutie ERGA, ERGA Akadémia (externá pluralita a moderovanie obsahu 
v rámci platformy Facebook)   
Účastníci: Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Michal Hradický,  
  
Dátum: 11. 12. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Zasadnutie pracovnej skupiny Európskej komisie k mediálnej gramotnosti   
Účastníci: Michal Hradický, Ľuboš Kukliš (pokračovanie cesty z 9. - 10. 12.) 
  
Dátum: 11. 12. 2019 
Miesto rokovania: Brusel (Belgicko) 
Podujatie: Univerzita Connect – Kódex praxe na boj proti dezinformáciám: sociálne média 
a zodpovednosť platforiem  
Účastníci: Ľuboš Kukliš  
 
Hlasovanie:  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 19-20/59.868:  
Rada súhlasí s kandidatúrou riaditeľa Kancelárie Rady, JUDr. Ľuboša Kukliša PhD., na pozíciu člena 
rady ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) na rok 2020.  
  
Hlasovanie:  

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

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



7/ Konzultačné stretnutie - Implementácia kódexu boja proti dezinformáciám v podmienkach SR 
 
  
V Bratislave dňa 19. a 20. 11. 2019 
 
 
 
 
                PhDr. Marta Danielová 
              predsedníčka  
    Rady pre vysielanie a retransmisiu   
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  
Mgr. Gabriela Rothmayerová 
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