
Zápisnica č. 22/2020 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2020  

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 1815/SKL/2020 zo dňa 4. 11. 2020  

Doplnenie : Dohľad nad dodržiavaním zákona 

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

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

 

3/ SK č.: 1545/SKL/2020 zo dňa 26. 8. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1269/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.      

 

4/ SK č.: 1552/SKL/2020 zo dňa 26. 8. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: DIGITEL, s r.o.      

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1755/SO/2020       

(na vysielanie programu Eva Nová zo dňa 18. 10. 2020)  

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1831/SO/2020     

(na vysielanie programu Jastrabia žena zo dňa 1. a 3. 11. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16  

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1760/SO/2020                                                     

(na vysielanie programu Život po ľuďoch  zo dňa 14. 10. 2020) 

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1795/SO/2020                                                     

(na vysielanie programu Denné svetlo zo dňa 29. 10. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: TD/16 

 

9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1766/SO/2020     

(na vysielanie programu Farma  zo dňa 26. 10. 2020)  

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č. 1752/SO/2020      

(na vysielanie programu Krimi zo dňa 20. 9. 2020)  

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1802/SO/2020     

(na vysielanie zo dňa 29. a 30.10. 2020)  

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1841/SO/2020       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 11. 2020)  

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

 

13/ SK č.: 1899/SKL/2020 zo dňa 22. 10. 2020 

Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie  

ÚK: T.W.Rádio  s.r.o.                                        číslo licencie:  R/90, R/140, RD/21 

 

14/ SK č.: 1453/SKL/2020 zo dňa 21. 7. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Obecný podnik Kružlová, s.r.o.             číslo licencie: 

 

15/ SK č.: 1826/SKL/2020 zo dňa 5. 11. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s.r.o.   číslo licencie: 

 

16/ SK č.: 1922/SKL/2020 zo dňa 16. 11. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.  číslo registrácie: T/210 

 

17/ SK č.: 1936/SKL/2020 zo dňa 2. 12. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.  číslo registrácie: TD/223 

 

18/ SK č.: 1933/SKL/2020 zo dňa 2. 12. 2020 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice číslo registrácie: TKR/229 

 

19/ SK č.: 1794/SKL/2020 zo dňa 30. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 

obchodného  podielu držiteľa licencie č. TD/177     

ÚK: Raj Production, s.r.o.    číslo licencie: TD/177 

        MATEA, s.r.o. 

        Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s.  

 

20/ Rôzne 

 

 

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

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 936 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 



Uznesenie č. 20-22/1.883: 

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

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

16. 12. 2020 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Battaza 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 20-22/1.884: 

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

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

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Uznesenie č. 20-22/1.885: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

K bodu 2/  

SK č.: 1815/SKL/2020 zo dňa 4. 11. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

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

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



Uznesenie č. 20-22/2.886:  

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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1815/SKL/2020 

prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/114 spoločnosť Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné 

 

p o r u š i l  

 

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým, 

 

že v období od 1. 1. 2020 do 7. 1. 2020 poskytoval retransmisiu programových služieb AMC, 

Minimax, Spektrum, Sport l a TV Paprikabez súhlasu ich pôvodného vysielateľa, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/937: 

Kancelária Rady podľa § 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:  18. 1. 2020   Z: PLO 

 

 

 



K bodu 3/ 

SK č.: 1545/SKL/2020 zo dňa 26. 8. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(Sťažnosť č. 1269/SO/2020)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.  

 

Uznesenie č. 20-22/3.887:  

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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1545/SKL/2020 

KREATIV GA spol. s r.o. 

 

p o r u š i l 

 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

že dňa 1. 6. 2020 na internetovej stránke https://www.rtvkrea.skposkytoval audiovizuálnu mediálnu 

službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 



Úloha č. 20-22/938: 

Kancelária Rady podľa § 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: 18. 1. 2021   Z: PLO 

 

K bodu 4/  

SK č.: 1552/SKL/2020 zo dňa 26. 8. 2020  

Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

ÚK: DIGITEL, s r.o. 

 

Uznesenie č. 20-22/4.888:  

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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1552/SKL/2020 

DIGITEL, s.r.o. 

 

p o r u š i l 

 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

tým,  

 

že dňa 25. 6. 2020 na internetovej stránke http://www.zastupitelstvo.sk poskytoval audiovizuálnu 

mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

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

zákona. 

 

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

porušenie sa sankcia uložila.“. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

http://www.zastupitelstvo.sk/


Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/939: 

Kancelária Rady podľa § 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: 18. 1. 2021   Z: PLO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1755/SO/2020       

(na vysielanie programu Eva Nová zo dňa 18. 10. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-22/5.889:  

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 Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 

Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 18.10.2020 v čase o cca 22:21 hod. odvysielal v rámci programovej 

služby Jednotka program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 

čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  zdržala sa 

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

 

Úloha č. 20-22/940: 

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

konaniazačiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 

veci. 

T: 30. 12. 2020           Z: PLO 

 

Úloha č. 20-22/941: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 28. 12. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1831/SO/2020     

(na vysielanie programu Jastrabia žena zo dňa 1. a 3. 11. 2020)  

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16  

  

Uznesenie je v bode 8. 

 



K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1760/SO/2020                                                     

(na vysielanie programu Život po ľuďoch  zo dňa 14. 10. 2020) 

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

 

Uznesenie je v bode 8. 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1795/SO/2020                                                     

(na vysielanie programu Denné svetlo zo dňa 29. 10. 2020) 

Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: TD/16 

  

Uznesenie č. 20-22/8.890:  

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 

1. § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

a. na televíznej programovej službe WAU dňa 14. 10. 2020 v čase o cca 23:53 hod. 

odvysielal program Život po ľuďoch, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím 

mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 

270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, 

b. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. 

odvysielal program Denné svetlo, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím 

mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 

270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, 

c. na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 1. 11. 2020 v čase o cca 7:50 hod. 

a dňa 3. 11. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal program Jastrabia žena, ktorý 

bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania 

štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej 

republiky; 

2. § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 

služby JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:51:23 hod. a 22:21:32 hod. 

upútavku na program Šachový princ, ktorá bola v oboch prípadoch prvých 30 sekúnd trvania 

označená symbolom Jednotného systému označovania ako nevhodná a neprístupná pre 

maloletých do 18 rokov a následne zvyšné 4 sekundy trvania označená ako nevhodná pre 

maloletých do 12 rokov, pričom samotný program Šachový princ bol dňa 1. 11. 2020 v čase 

o cca 20:25 hod. označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 



Úloha č. 20-22/942: 

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

konaniazačiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 

veci. 

T: 30. 12. 2020                          Z: PLO 

 

Úloha č. 20-22/943: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 

T: 28. 12. 2020                          Z: PgO 

 

K bodu 9/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1766/SO/2020     

(na vysielanie programu Farma  zo dňa 26. 10. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-22/9.891:   

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. 1766/SO/2020 

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 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/944: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 12. 2020          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1752/SO/2020      

(na vysielanie programu Krimi zo dňa 20. 9. 2020)  

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

   

Uznesenie č. 20-22/10.892: 

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. 1752/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/945: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 12. 2020          Z:PgO 

 

K bodu 11/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1802/SO/2020     

(na vysielanie zo dňa 29. a 30.10. 2020)  

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

          

Uznesenie č. 20-22/11.893:  

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. 1802/SO/2020 smerujúcu 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/946: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T:28. 12. 2020           Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 1841/SO/2020       

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 7. 11. 2020)  

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

 

Uznesenie č. 20-22/12.894: 

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. 1841/SO/2020 smerujúcu 

voči vysielaniu programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 

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

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/947: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 28. 12. 2020                          Z: PgO 

           

K bodu 13/ 

SK č.: 1899/SKL/2020 zo dňa 22. 10. 2020 

Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie  

ÚK: T.W.Rádio  s.r.o.                                     číslo licencie:  R/90, R/140, RD/21 

 

Uznesenie č. 20-22/13.895:  

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

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

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

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1899/SKL/2020 zo dňa 22. 10. 2020 

posúdila oznámenie o zmene právnych skutočností držiteľa licencií č. R/90, R/140, RD/21: 

 

T.W.Rádio s.r.o.  

Banšelova 17 

821 04 Bratislava 

 

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

71/1967 Zb. vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

1. mení licenciu č. R/90 na vysielanie rozhlasovej programovej službyRádio 7 

 

v článku II. nasledovne: 

 

„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 9. 11. 2020, spisová značka: RPO/491359/2020, Id v zdrojovom registri: 

238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/30972/B 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 9. 11. 2020, spisová 

značka: RPO/491359/2020, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/30972/B 

 

2. mení licenciu č. R/140 na vysielanie rozhlasovej programovej službyRádio 7 

 

v článku II. nasledovne: 

 

„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 9. 11. 2020, spisová značka: RPO/491359/2020, Id v zdrojovom registri: 

238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/30972/B  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 9. 11. 2020, spisová 

značka: RPO/491359/2020, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/30972/B 

 

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

 

                  mení licenciu č. RD/21 na digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio 7 

 

v článku II. nasledovne: 

 

„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 9. 11. 2020, spisová značka: RPO/491359/2020, Id v zdrojovom registri: 

238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/30972/B  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 9. 11. 2020, spisová 

značka: RPO/491359/2020, Id v zdrojovom registri: 238818, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/30972/B 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/948: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1899/SKL/2020 písomné znenie rozhodnutia a zašle 

ho účastníkovi konania. 

T: 16. 1. 2021                                                                                                                                Z: PLO 

 

K bodu 14/ 

SK č.: 1453/SKL/2020 zo dňa 21. 7. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 



ÚK: Obecný podnik Kružlová, s.r.o.              číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 20-22/14.896:  

Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1453/SKL/2020 zo dňa  

21. 7. 2020, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

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

konania: 

 

Obecný podnik Kružlová, s.r.o. 

Kružlová 137 

090 02 Kružlová 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e :  

 

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

 

u d e ľ u j e   

 

spoločnosti Obecný podnik Kružlová, s.r.o. 

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 3 4  

 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Info kanál Kružlová 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  

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

(podľa podania účastníka konania č. 1453/SKL/2020-4 zo dňa 2. 12. 2020)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 100 % 

Programy –min. 0 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 0 % 

Dramatické programy – 0 % 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 



Šport – 0 % 

 

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

programom vo verejnom záujme: 0 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, USB 

 

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

dielam: 0 % 

 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 

nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): nevzťahuje sa 

 

II. 

 

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

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 2. 12. 2020, spisová značka: RPO513171/2020, Id v zdrojovom registri: 

8410109, registračný úrad: Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/35749/P, 

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

registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 

2. 12. 2020, spisová značka: RPO513171/2020, Id v zdrojovom registri: 8410109, registračný úrad: 

Okresný súd Prešov, Registračné číslo Sro/35749/P. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/949: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1453/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 16. 1. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 15/ 

SK č.: 1826/SKL/2020 zo dňa 5. 11. 2020 

Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s.r.o.    číslo licencie: 

 



Uznesenie č. 20-22/15.897:  

Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1826/SKL/2020 zo dňa  

5. 11. 2020,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

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

konania: 

 

Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 

J. Matušku 766/19 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

 

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

o správnom konaní vydáva toto   

r o z h o d n u t i e :  

 

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

 

u d e ľ u j e  k u  d ň u  1 6 .  1 .  2 0 2 1   

 

spoločnosti  Mestské kultúrne stredisko, spol.  s  r.o.  

 

l i c e n c i u  č .  TD/ 2 3 5  

 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 

I. 

 

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

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 

2. Názov programovej služby: Bánovské televízne vysielanie 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne/7 dní v týždni  

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

(podľa podania účastníka konania č. 1826/SKL/2020-1 zo dňa 5. 11. 2020)  

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 67 % 

Programy – min. 33 % 

Programy (100%):  

Spravodajstvo – 0 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 100 % 

Dokumentárne programy – 0  % 

Dramatické programy – 0% 

Zábavné programy – 0 % 

Hudobné programy – 0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 



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

vo verejnom záujme: 30 %  

 

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

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 

 

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

dielam:  0% 

 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 

nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 

 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 

s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 

 

II. 

 

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

právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 

štatistického úradu zo dňa 18. 11. 2020, spisová značka: RPO/499093/2020, Id v zdrojovom registri: 

66259, registračný úrad: Okresný súd Trenčín, Registračné číslo: Sro/183/R, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa:  podľa odpisu registrovaného 

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 18. 11. 2020, spisová 

značka: RPO/499093/2020, Id v zdrojovom registri: 66259, registračný úrad: Okresný súd Trenčín, 

Registračné číslo: Sro/183/R 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/950: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1826/SKL/2020 a zašle ho účastníkovi 

konania, spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.Bratislava spolu s výzvou na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 21. 1. 2021                              Z: PLO 

 

K bodu 16/ 

SK č.: 1922/SKL/2020 zo dňa 16. 11. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 

ÚK: Slovak Telekom, a.s.  číslo registrácie: T/210 

 

 



Uznesenie č. 20-22/16.898:  

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

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

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

(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1922/SKL/2020 zo dňa 16.11.2020 posúdila 

oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania: 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Bajkalská 28  

817 62 Bratislava  

 

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

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 

 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie: 

 

„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 z dňa 4.12.2020, spisová značka: RPO-515060/2020, Id v zdrojovom registri: 

35763469, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B, 

 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu 

registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu z dňa  

4.12.2020, spisová značka: RPO-515060/2020, Id v zdrojovom registri: 35763469, registračný 

úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sa/2081/B“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/951: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak 

Telekom, a.s., Bratislava.  

T: 16. 1. 2020                  Z: PLO 

 

K bodu 17/ 

SK č.: 1936/SKL/2020 zo dňa 2. 12. 2020 

Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 



ÚK: SPRAVCA SK, s.r.o.  číslo registrácie: TD/223 

 

Uznesenie č. 20-22/17.899:  

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 SPRAVCA SK, 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 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/952: 

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: 30. 12. 2020          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 20-22/17.900:  

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

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

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

podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 1936/SKL/2020 zo dňa 

2. 12. 2020, posúdila žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie účastníka konania 

 

SPRAVCA SK, s.r.o. 

Bancíkovej 1/A 

821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 

 

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

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) 

vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e :  

 

Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

 

p r e r u š u j e 

 

správne konanie č. 1936/SKL/2020 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke – možné 

naplnenie 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 účastníkom 

konania. 

 

Rada bude v správnom konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke. Počas prerušenia 

konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/953: 

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

v správnom konaní rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 16. 1. 2021 Z: PLO 

 

K bodu 18/ 

SK č.: 1933/SKL/2020 zo dňa 2. 12. 2020 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice  číslo registrácie: TKR/229 

 

Uznesenie č. 20-22/18.901:  

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

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

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

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

č. 1933/SKL/2020 zo dňa 2. 12. 2020, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/229 

účastníka konania: 

 

Stavebné bytové družstvo I., Košice 

Vojenská 14 

040 01 Košice 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

r o z h o d n u t i e: 

 

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

 

z r u š u j e  k u  d ň u  3 1 .  1 2 .  2 0 2 0   

 

registráciu retransmisie č. TKR/229 

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, Stavebné bytové družstvo I., Košice z dôvodu, že o to 

prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 2. 12. 2020 písomne požiadal.  

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/954: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/229 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 16. 1. 2021          Z: PLO 

 

K bodu 19/ 

SK č.: 1794/SKL/2020 zo dňa 30. 10. 2020 

Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 

obchodného  podielu držiteľa licencie č. TD/177     

ÚK: Raj Production, s.r.o.   číslo licencie: TD/177 

        MATEA, s.r.o. 

        Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s.  

 

Uznesenie č. 20-22/19.902:  

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

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

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

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

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

vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona 

o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 

základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/177 zo dňa 30. 10. 2020 vedenom 

s účastníkmi konania: 

 

Raj Production, s.r.o. 

Vojtecha Tvrdého 793/21 

010 01 Žilina 

 

MATEA, s.r.o. 

Vojtecha Tvrdého 793/21 

010 01 Žilina 

 

Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť 

Framborská 12 

010 01 Žilina 

 

 

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

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

 

r o z h o d n u t i e: 

 

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



vysielaní 

 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

 

s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie  

č. TD/177 spoločnosti Raj Production, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina 

zo spoločníka – prevodcuMATEA, s.r.o., Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina 

na nadobúdateľa Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, Framborská 12, 

010 01 Žilina, ktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 

100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Raj Production, s.r.o., 

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/955: 

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

konania. 

T: 16. 1. 2021          Z: PLO 

 

20/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2020 

 

Uznesenie č. 20-22/20.903:  

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

2 /SK: 1961/SKL/2020 

Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 

ÚK: ISPER, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/291 

 

Uznesenie č. 20-22/20.904:  

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

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



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

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

č. 1961/SKL/2020 zo dňa 10. 12. 2020 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie  

č. TKR/291 účastníka konania: 

 

ISPER, s.r.o. 

Topoľčianska 18 

851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka 

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

r o z h o d n u t i e: 

 

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

 

z r u š u j e 

 

registráciu retransmisie č. TKR/291 

 

ku dňu 31. 12. 2020  

 

udelenú prevádzkovateľovi retransmisie ISPER, s.r.o. z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie 

listom doručeným Rade dňa 10. 12. 2020 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Batta                 za 

Blaha  neprítomný 

Dušíková za 

Fašiangová za 

Holeštiak za 

Jakubčová za 

Kolenič  za 

Rothmayerová  za 

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

 

Úloha č. 20-22/956: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/291 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 16. 1. 2021          Z: PLO 

 

  

 

V Bratislave dňa 16. 12. 2020 

 

 

               PhDr. Marta Danielová 

          predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.  

Overil: PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 


