
 Zápisnica č. 8/2022 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 4. 2022 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Mgr. György Batta 

 

 

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

 

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 368/SL/2022) 

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

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

 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 375/SL/2022) 

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

ÚK: ATS Slovakia, s.r.o. číslo registrácie: TKR/196 

 

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 468/SL/2022) 

ÚK: Dr. FM, s. r. o. číslo licencie: R/146 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 397/SO/2022      

(na vysielanie reklamného šotu Slovenská sporiteľňa Budúcnosť je vaša zo dňa 5. 1. 2022)  

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 463/SO/2022      

(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 10. 2. 2022)  

(vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 457/SO/2022     

(na vysielanie programu Bez servítky 32. epizóda zo dňa 22. 2. 2022)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 475/SO/2022      

(na vysielanie reklamy na alkohol zo dňa 27. 02. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 5, § 33 ods. 1, 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

 

 



9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 461/SO/2022                                               

(na vysielanie reklamy Cetelem zo dňa 25.2.2022)  

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

Vysielateľ: Rádio Vlna, s.r.o.                  číslo licencie: R/117  

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 442/SO/2022                                                                

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 02. 2022)  

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

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 529/SO/2022      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 3. 2022)  

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

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 441/SO/2022  

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 2. 2022) 

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

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 384/SO/2022 

(na vysielanie programu Správy TVT zo dňa 9. 2. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                                číslo licencie: TD/132 

 

14/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 306/SO/2022      

(na vysielanie programu Elektronická cigareta – Váš nepriateľ zo dňa 26. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

15/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 444/SO/2022 

(https://www.tvjanosik.com)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Poskytovateľ: Kocianovci s. r. o.      

 

16/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 386/SO/2022      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. a 23. 12. 2021; www.tvnoviny.sk)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

17/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 385/SO/2022                                                

(na vysielanie programu V politike zo dňa 13.2.2022)  

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

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

 

 



18/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 502/SO/2022                                                   

(na vysielanie programu Slovakia segodnya zo dňa 2. 3. 2022)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                        číslo licencie: RD/6 

 

19/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 508/SO/2022                                            

(na vysielanie reklamného šotu Fio banka zo dňa 29. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

20/ SK č.: 112/SKO/2022 (predch. č. 1433/SKO/2021) zo dňa 6. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1227/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 

7,8)/4. 7. 2021/DAJTO 

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

 

21/ SK č.: 161/SKO/2022 (predch. č. 1611/SKO/2021) zo dňa 24. 11. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1325/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Žena za pultom/19. 9. 2021/Trojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska        číslo licencie: TD/3 

 

22/ SK č.:  176/SKO/2022 (predch. č. 1647/SKO/2021) zo dňa 8. 12. 2021 

 177/SKO/2022 (predch. č. 1648/SKO/2021) zo dňa 8. 12. 2021 

 185/SKO/2022 (predch. č. 1690/SKO/2021) zo dňa 22. 12. 2021 

 186/SKO/2022 (predch. č. 1691/SKO/2021) zo dňa 22. 12. 2021 

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

(Sťažnosti č. 1407/SO/2021, 1425/SO/2021, 1431/SO/2021, 1490/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Love Island/22. 9., 26. 9., 28. 9., 10. 10., 

15. 10. 2021/TV MARKÍZA, TV DOMA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7, TD/17 

ÚP: 10:00 hod. 

 

23/ SK č.: 59/SKL/2022 (predch. č. 445/SKL/2021) zo dňa 14. 1. 2021 

Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: KISS rádio s.r.o.  číslo licencie: R/126 

ÚP: 10:30 hod. 

 

24/ SK č.: 588/SKL/2022 zo dňa 24. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/133, RD/33 

 

25/ SK č.: 595/SKL/2022 zo dňa 25. 3. 2022 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o.  číslo licencie: TD/258 

 

26/ SK č.: 561/SKL/2022 zo dňa 11. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/3 



27/ SK č.: 587/SKL/2022 zo dňa 22. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Arena TV, s.r.o.  číslo licencie: TD/154, 

TD/155, TD/168, TD/169, 

TD/170, TD/171 

 

28/ SK č.: 636/SKL/2022 zo dňa 6. 4. 2022 

Žiadosť o registráciu retransmisie 

ÚK: Káblová TV Jaklovce, s. r. o.  číslo registrácie: 

 

29/ SK č.: 347/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.  číslo registrácie: TKR/360 

 

30/ SK č.: 343/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: T.F.M., spol. s r.o.  číslo registrácie: TKR/143 

 

31/ Oznámenie o poskytovaní služby www.refresher.sk 

Oznámenie č. 600/AMS/2022 

Poskytovateľ: REFRESHER Media, s.r.o. 

 

32/ Oznámenie o poskytovaní služby Movies / Kino 

Oznámenie č. 576/AMS/2022 

Poskytovateľ: ANTIK Telecom s.r.o. 

 

33/ Rôzne   

 

 

Ústne pojednávanie: 

 

1. SK č. 176/SKO/2022, 177/SKO/2022, 185/SKO/2022, 186/SKO/2022 - MARKÍZA – 

SLOVAKIA, spol. s r.o. – 10:00 hod. 

2.   SK č. 59/SKL/2022 (predch. č. 445/SKL/2021) – KISS rádio s.r.o. – 10:30 hod. 

 

 

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

 

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 263 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 22-08/1.273: 

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

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

dňa 27. 4. 2022 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-08/1.274: 

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

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

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

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

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-08/1.275: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 2/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 368/SL/2022) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-08/2.276: 

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Televízne káblové 

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

v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznych programových služieb Eurosport 1 HD 

a Eurosport 2 HD bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa. 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/264: 

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: 11. 5. 2022                                Z: PLO 

 

Úloha č. 22-08/265: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-08/2.277: 

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. 368/SL/2022 smerujúcu voči 

spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné a uznala sťažnosť v časti možného šírenia 

programových služieb Sport 1, Sport 2, AMC a Film+ bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/266: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PLO 

 

K bodu 3/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 375/SL/2022) 

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

ÚK: ATS Slovakia, s.r.o. číslo registrácie: TKR/196 

 

Uznesenie č. 22-08/3.278: 

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. 375/SL/2022 smerujúcu voči 

spoločnosti ATS Slovakia, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 

Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/267: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosť č. 468/SL/2022) 

ÚK: Dr. FM, s. r. o. číslo licencie: R/146 

 

Uznesenie č. 22-08/4.279:  

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. 468/SL/2022 smerujúcu voči 

vysielateľovi Dr. FM, s. r. o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 

z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/268: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                   Z: PLO 

 

  



K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 397/SO/2022      

(na vysielanie reklamného šotu Slovenská sporiteľňa Budúcnosť je vaša zo dňa 5. 1. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-08/5.280:  

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. 397/SO/2022 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/269: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 463/SO/2022      

(na vysielanie programu Čo ja viem zo dňa 10. 2. 2022)  

(vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-08/6.281:  

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. 463/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 



Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/270: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 457/SO/2022     

(na vysielanie programu Bez servítky 32. epizóda zo dňa 22. 2. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-08/7.282:  

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. 457/SO/2022 smerujúcu voči 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/271: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                    Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 475/SO/2022      

(na vysielanie reklamy na alkohol zo dňa 27. 2. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 32 ods. 5, § 33 ods. 1, 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-08/8.283:  

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. 475/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby Jojko vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia  

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

 

 



Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/272: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 9/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 461/SO/2022                                               

(na vysielanie reklamy Cetelem zo dňa 25.2.2022)  

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

Vysielateľ: Rádio Vlna, s.r.o.                  číslo licencie: R/117  

 

Uznesenie č. 22-08/9.284:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio Vlna, s.r.o. vo 

veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 

Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby Rádio Vlna zo dňa 25. 2. 2022 

v čase od 8:00 hod. do 9:00 hod. do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu 

vysielania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/273: 

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: 11. 5. 2022                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-08/9.285:  

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. 461/SO/2022 smerujúcu voči 



programovej službe Rádio Vlna vysielateľa Rádio Vlna, s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/274: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 442/SO/2022                                                                

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 2. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-08/10.286:  

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. 442/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/275: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

  



K bodu 11/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 529/SO/2022      

(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 3. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-08/11.287: 

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. 529/SO/2022 smerujúcu voči 

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

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/276: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                     Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti  

Sťažnosť č. 441/SO/2022  

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 2. 2022) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-08/12.288:  

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. 441/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu televíznej 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 



Izrael  za 

Začková zdržala sa 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/277: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 13/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 384/SO/2022 

(na vysielanie programu Správy TVT zo dňa 9. 2. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                                číslo licencie: TD/132 

 

Uznesenie č. 22-08/13.289:  

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 Televízia Turiec, s.r.o. 

vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 

programovej služby Televízia Turiec (TVT) v programe Správy TVT zo dňa 9. 2. 2022 odvysielaného 

o cca 18:30 hod. odvysielal príspevok Lahôdky pre fanúšikov filmu, v rámci ktorého odvysielal 

informácie o Kine Moskva, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie 

podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková proti 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/278: 

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: 11. 5. 2022  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-08/279: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-08/13.290:  

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. 384/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby Televízia Turiec (TVT) vysielateľa Televízia Turiec, s.r.o. a uznala 



sťažnosť v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/280: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 14 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 306/SO/2022      

(na vysielanie programu Elektronická cigareta – Váš nepriateľ zo dňa 26. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-08/14.291:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 306/SO/2022 smerujúce voči 

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

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

neopodstatnené. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/281: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

  



K bodu 15 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 444/SO/2022 

(https://www.tvjanosik.com)  

(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

Poskytovateľ: Kocianovci s. r. o.    

 

Uznesenie č. 22-08/15.292:  

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

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

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

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Kocianovci s. r. o. 

I. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 

poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 

https://www.tvjanosik.com/ v sekcii Archív bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona  

č. 308/2000 Z. z.; 

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

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 

https://www.tvjanosik.com/ v sekcii Archív poskytovala dňa 22. 3. 2022 v čase o cca 8:14 hod. 

program Čo sa to deje s ľuďmi?, ktorý neoznačila žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho 

klasifikovala ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť 

k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/282: 

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: 11. 5. 2022  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-08/283: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 16 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 386/SO/2022      

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. a 23. 12. 2021; www.tvnoviny.sk)  

(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-08/16.293:  

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. 386/SO/2022 smerujúcu voči 

televíznej programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. 

a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s vysielaním programu Televízne noviny zo dňa 18. a 23. 12. 2021 za nepreskúmateľnú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/284: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                     Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-08/16.294:  

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. 386/SO/2022 smerujúcu voči 

službe www.tvnoviny.sk, poskytovateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala uvedenú 

sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením  

§ 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/285: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                      Z: PgO 

 

K bodu 17 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 385/SO/2022                                                

(na vysielanie programu V politike zo dňa 13.2.2022)  

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

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

 

 

 



Uznesenie č. 22-08/17.295:  

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. 385/SO/2022 smerujúcu voči 

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

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/286: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 18 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 502/SO/2022                                                   

(na vysielanie programu Slovakia segodnya zo dňa 2. 3. 2022)  

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

Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                                        číslo licencie: RD/6 

 

Uznesenie č. 22-08/18.296:  

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. 502/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International, vysielateľa Rozhlas a televízia 

Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 

308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/287: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                          Z: PgO 



K bodu 19 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 508/SO/2022                                            

(na vysielanie reklamného šotu Fio banka zo dňa 29. 1. 2022)  

(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 

Uznesenie č. 22-08/19.297:  

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. 508/SO/2022 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 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/288: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 20 

SK č.: 112/SKO/2022 (predch. č. 1433/SKO/2021) zo dňa 6. 10. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1227/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 

7,8)/4. 7. 2021/DAJTO 

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

 

Uznesenie č. 22-08/20.298:  

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. 112/SKO/2022 

(predchádzajúce číslo spisu 1433/SKO/2021) vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 

spol. s r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 

308/2000 Z.z., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov  

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 



Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/289: 

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

rozhodnutia o zastavení konaní a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2022                  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-08/290: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 

T: 9. 5. 2022                  Z: PgO 

 

K bodu 21 

SK č.: 161/SKO/2022 (predch. č. 1611/SKO/2021) zo dňa 24. 11. 2021 

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

(Sťažnosť č. 1325/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Žena za pultom/19. 9. 2021/Trojka 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska        číslo licencie: TD/3 

 

Uznesenie č. 22-08/21.299:  

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. 161/SKO/2022 

(predchádzajúce číslo spisu 1611/SKO/2021) vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska 

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

podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

 

 

 



Úloha č. 22-08/291: 

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: 11. 5. 2022                    Z: PLO 

 

Úloha č. 22-08/292: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 9. 5. 2022                    Z: PgO 

 

K bodu 22 

SK č.:  176/SKO/2022 (predch. č. 1647/SKO/2021) zo dňa 8. 12. 2021 

 177/SKO/2022 (predch. č. 1648/SKO/2021) zo dňa 8. 12. 2021 

 185/SKO/2022 (predch. č. 1690/SKO/2021) zo dňa 22. 12. 2021 

 186/SKO/2022 (predch. č. 1691/SKO/2021) zo dňa 22. 12. 2021 

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

(Sťažnosti č. 1407/SO/2021, 1425/SO/2021, 1431/SO/2021, 1490/SO/2021) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Love Island/22. 9., 26. 9., 28. 9., 10. 10., 

15. 10. 2021/TV MARKÍZA, TV DOMA 

ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7, TD/17 

 

Uznesenie č. 22-08/22.300:  

Bod sa odročuje. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 23 

SK č.: 59/SKL/2022 (predch. č. 445/SKL/2021) zo dňa 14. 1. 2021 

Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: KISS rádio s.r.o.  číslo licencie: R/126 

 

Uznesenie č. 22-08/23.301:  

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. 59/SKL/2022 (predchádzajúce číslo 

spisu 445/SKL/2021) začatom dňa 14. 1. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 

predĺženie platnosti licencie č. R/126 na rozhlasové  terestriálne vysielanie (ďalej aj ako „žiadosť“) 

žiadateľa: 

 

KISS rádio s.r.o. 

Hviezdoslavova 6  

040 01 Košice 

 



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. 59/SKL/2022 (predchádzajúce číslo spisu 445/SKL/2021) v časti týkajúcej sa 

predĺženia platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie programovej služby Rádio KISS 

prostredníctvom frekvencie 104,1 MHz Prešov, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet 

správneho orgánu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/293: 

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

o zastavení konania a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 11. 5. 2022                         Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-08/23.302:  

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. 59/SKL/2022 (predchádzajúce číslo 

spisu 445/SKL/2021) začatom dňa 14. 1. 2021 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 

predĺženie platnosti licencie č. R/126 na rozhlasové  terestriálne vysielanie (ďalej aj ako „žiadosť“) 

žiadateľa: 

 

KISS rádio s.r.o. 

Hviezdoslavova 6  

040 01Košice 

 

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 § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007Z.z. o digitálnom vysielaní  

 

zamieta 

 

žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. R/126 na rozhlasové  terestriálne vysielanie v časti týkajúcej 

sa predĺženia platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie programovej služby Rádio KISS 

prostredníctvom frekvencie 104,5 MHz Košice z dôvodu, že voči spoločnosti KISS rádio s.r.o. sú 



evidované nedoplatky voči Daňovému úradu SR. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/294: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 59/SKL/2022  a zašle ho účastníkovi 

konania. 

T: 27. 5. 2022                   Z:PLO 

 

K bodu 24 

SK č.: 588/SKL/2022 zo dňa 24. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/133, RD/33 

 

Uznesenie č. 22-08/24.303:  

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

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

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

„zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 588/SKL/2022 zo dňa 24. 3. 2022 posúdila doručené 

oznámenie z dôvodu vykonaných  zmien licencií č. R/133 a RD/33 účastníkom konania 

 

D.EXPRES, k.s., 

Vrútocká 48 

821 04 Bratislava 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/133 v čl. I., bod 1 takto: 

„Názov programovej služby: Melody“ 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. R/133 v čl. III., body 1 a 2 takto: 

„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

11. 4. 2022, podanie č. 588/SKL/2022-3: 

      a) Spravodajstvo: 3 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 



 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 6 % 

 d) Ostatný program: 91 % 

 

2. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 3 %“ 

 

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

 

mení 

 

rozhodnutie o udelení licencie č. RD/33 v čl. I., body 2, 5 a 6 takto: 

„2. Názov programovej služby: Melody 

5. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

11. 4. 2022, podanie č. 588/SKL/2022-3: 

      a) Spravodajstvo: 3 % 

      b) Publicistika: 

 1. politická publicistika: 0 % 

 2. ostatná publicistika: 0 % 

      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

 1. detské programy: 0 % 

 2. náboženské programy: 0 % 

 3. literárno-dramatické programy: 0 % 

 4. zábavné programy: 0 % 

 5. hudobné programy: 6 % 

 d) Ostatný program: 91 % 

 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 3 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/295: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 27. 5. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 25 

SK č.: 595/SKL/2022 zo dňa 25. 3. 2022 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o.  číslo licencie: TD/258 

 



Uznesenie č. 22-08/25.304:  

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. 595/SKL/2022 zo dňa 25. 3. 2022,  

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

licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania 

 

INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o. 

Kostolná 1 

962 63 Pliešovce 

 

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

o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

udeľuje  

 

spoločnosti INFO KANÁL Pliešovce, spol. s.r.o. 

 

licenciu č. TD/258 

 

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, DVB-C 

2. Názov programovej služby: INFO KANÁL Pliešovce (IKP) 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

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

(podľa podania účastníka konania č. 595/SKL/2022-1 zo dňa 25. 3. 2022): 

 

a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie –  100 % 

Programy – 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, BRD- podľa požiadavky RVR 

 

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 obyvateľov (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 12. 4. 2022, spisová značka: RPO-915441/2022, Id v zdrojovom registri: 34648, 

registračný úrad: Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo Sro/4416/S,  

 

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 

12. 4. 2022, spisová značka: RPO-915441/2022, Id v zdrojovom registri: 34648, registračný úrad: 

Okresný súd Banská Bystrica, Registračné číslo Sro/4416/S,  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/296: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 595/SKL/2022 a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 27. 5. 2022                               Z: PLO 

 

K bodu 26 

SK č.: 561/SKL/2022 zo dňa 11. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska  číslo licencie: TD/3 

 



Uznesenie č. 22-08/26.305:  

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

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

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

„zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 561/SKL/2022 zo dňa 11. 3. 2022 posúdila doručené 

oznámenie z dôvodu vykonaných zmien  licencie č. TD/3 účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 

 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 Bratislava 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/3 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby nasledovne:  

Článok I. body 2., 4., 5., 6., 8. a 9. sa menia a znejú: 

„2. Názov programovej služby: RTVS 24 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

5. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej v podaní 

č. 561/SKL/2022-3 zo dňa 6. 4. 2022: 

a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 0,5 % 

2. Programy: min. 99,5 %  

b)  Programové typy (100%)  

Spravodajstvo – 39,2 % 

Publicistika: 

1) polit. publicistika – 27,9 % 

2) ostatná publicistika – 32 % 

Dokumentárne programy – 0,9 % 

Dramatické programy –  0 % 

Zábavné programy –   0 % 

Hudobné programy –  0 % 

Vzdelávacie programy – 0 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 95 % 

 

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

dielam: min. 51 % 

 

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 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 



Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/297: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene licencie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 

správneho poplatku. 

T: 27. 5. 2022                    Z: PLO 

 

K bodu 27 

SK č.: 587/SKL/2022 zo dňa 22. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Arena TV, s.r.o.  číslo licencie: TD/154, 

TD/155, TD/168, TD/169, 

TD/170, TD/171 

 

Uznesenie č. 22-08/27.306:  

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 (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. 587/SKL/2022 zo dňa  

22. 3. 2022, posúdila doručené oznámenie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom 

vysielaní vo veci zmeny licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 na televízne 

vysielanie účastníka konania: 

 

Arena TV, s.r.o. 

Landererova 8 

811 09 Bratislava  

 

z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 

a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/154 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 

„Článok II. sa mení a znie:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/135790/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová 

značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/135790/B“ 



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

 

mení 

 

licenciu č. TD/155 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 

„Článok II. sa mení a znie:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/135790/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová 

značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/135790/B“ 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/168 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 

„Článok II. sa mení a znie:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/135790/B 

registri: 95495, registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/24813/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová 

značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/135790/B“ 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/169 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 

„Článok II. sa mení a znie:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/135790/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová 

značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/135790/B“ 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/170 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 



„Článok II. sa mení a znie:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/135790/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová 

značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/135790/B“ 

 

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

 

mení 

 

licenciu č. TD/171 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku II. nasledovne: 

 

„Článok II. sa mení a znie:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I., Registračné číslo Sro/135790/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 29. 3. 2022, spisová 

značka: RPO-902815/2022, Id v zdrojovom registri: 9177599, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I., Registračné číslo Sro/135790/B“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/297: 

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: 27. 5. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 28 

SK č.: 636/SKL/2022 zo dňa 6. 4. 2022 

Žiadosť o registráciu retransmisie 

ÚK: Káblová TV Jaklovce, s. r. o.  číslo registrácie: 

 

Uznesenie č. 22-08/28.307:  

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. 636/SKL/2022 zo dňa 6. 4. 2022, posúdila žiadosť o 

udelenie registrácie retransmisie doručenú účastníkom konania 

 



Káblová TV Jaklovce, s. r. o. 

Nová 464/81 

055 61 Jaklovce 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/379 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
- hlavná stanica: Školská  560/7, 055 61 Jaklovce 

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS 

 

2. Územný rozsah retransmisie: 
KDS: okres Gelnica 

 

3.  Počet  prípojok: 
KDS: 150 

 

4. Ponuka programových služieb:   

 základný súbor: 

 televízne programové služby: 

Jednotka, Dvojka, Trojka, RTVS Šport HD 

 

rozhlasové programové služby: 

Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Litera, Rádio Junior, Rádio 

Pyramída, Rádio Slovakia International 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/298: 

Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 636/SKL/2022 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho 

účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 27. 5. 2022 Z: PLO 

 

K bodu 29 

SK č.: 347/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.  číslo registrácie: TKR/360 

 



Uznesenie č. 22-08/29.308:  

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. 347/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 posúdila 

oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/360, doručené účastníkom konania 

 

Správa majetku obce Bijacovce s.r.o. 

Bijacovce 7 

053 06 Bijacovce 

 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/360 v bode 4. nasledovne: 

 

bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie:  

 „4. Ponuka programových služieb: 

Televízne programové služby: 

Základný súbor: Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka HD, RTVS Šport 

HD, TV MARKÍZA HD, DAJTO HD, TV DOMA, TV 

LUX HD, TV NOE HD, ŠLÁGER ORIGINÁL, 

ŠLÁGER PREMIUM, JOJ, JOJ PLUS, WAU, JOJ 

ŠPORT, Jojko, TA3 HD, RiK, TV Barrandov, Kino 

Barrandov, Krimi Barrandov, JOJ Cinema, CS Film, 

CS Mystery, CS History, CS Horror 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/299: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK č. 347/SKL/2022, zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 27. 5. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 30 

SK č.: 343/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: T.F.M., spol. s r.o.  číslo registrácie: TKR/143 



Uznesenie č. 22-08/30.309:  

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

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

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 

343/SKL/2022 zo dňa 31. 1. 2022, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti 

o registráciu retransmisie č. TKR/143, účastníka konania  

 

T.F.M., spol. s r.o. 

Klčové 2088 

915 01 Nové Mesto nad Váhom  

 

(ďalej len „účastník konania“) 

 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 

vydáva toto  

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/143 nasledovne:  

 

1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 

„3. Nové Mesto nad Váhom:      1625 

      Kálnica:                   115 

      Spolu:                1740“ 

 

2. Bod 4. Ponuka programových služieb sa v časti 4.1-4.2 mení a  znie: 

„4.1.  KDS Nové Mesto nad Váhom: 

Ponuka MINI (digitálna): Jednotka HD, Dvojka HD, TV Markíza HD,  TV JOJ HD, JOJ 

PLUS HD, TV DOMA HD, TA3, DAJTO HD, TV LUX, 

ČT1, ČT2, ČT24, SENZI, TV POHODA 

 

Ponuka základná (analógová) – ŠTANDARD ANALÓG 

   Jednotka HD, Dvojka HD, TV Markíza HD,  TV JOJ HD, JOJ 

PLUS HD, TV DOMA HD, TA3, DAJTO HD, TV LUX, 

ČT1, ČT2, ČT24, SENZI, TV POHODA, JIM JAM, 

MINIMAX, SPORT1, TV PAPRIKA, VIASAT HISTORY, 

VIASAT EXPLORE, VIASAT NATURE, VIASAT SPICE, 

MTV, AXN, CRIME&INVESTIGATION, JOJ CINEMA, 

DUCK TV, DISCOVERY, EUROSPORT1, EUROSPORT 

2, SPORT 5, FILMBOX 

 

Ponuka základná (digitálna) – ŠTANDARD DIGITÁL 

   Jednotka HD, Dvojka HD, TV Markíza HD,  TV JOJ HD, JOJ 

PLUS HD, TV DOMA HD, TA3, DAJTO HD, TV LUX, 

ČT1, ČT2, ČT24, SENZI, TV POHODA, JIM JAM, 

MINIMAX, SPORT1, TV PAPRIKA, AMC, VIASAT 

HISTORY, VIASAT EXPLORE, VIASAT SPICE, VIASAT 

NATURE, MTV, MTV DANCE, MTV ROCKS, MTV 

HITS, AXN, CRIME & INVESTIGATION, HISTORY, JOJ 

CINEMA, DUCK TV, DISCOVERY, EUROSPORT1, 

EUROSPORT2, SPORT5, AUTOMOTO (AMS), ARENA 



SPORT 1, FILMBOX, TV RiK, Discovery Science, ARENA 

SPORT 2, DISCOVERY INVESTIGATION, JOJKO, LEO 

TV, DTX, ŠLAGER ORIGINÁL, ŠLAGER MUZIKA, 

ŠLAGER PREMIUM, TV BARANDOV, KINO 

BARANDOV, BARANDOV KRIMI  

 

Ponuka (kódovaná) – MAXI DIGITÁL: 

 FISHING&HUNTING, NOVA SPORT, FILM+, HUSTLER 

TV, SPORT2, SPEKTRUM, SPEKTRUM HOME, 

ČESKOSLOVENSKO HD, FESTIVAL HD 

 

Ponuka (kódovaná) – MAXI PLUS DIGITÁL: 

 TLC, ŠPORT2 HD, FILM BOX PLUS,  VH1, Nickelodeon, 

Animal Planet, Dorcel TV, BRAZZERS, AXN Black, AXN 

White; 

 

Ponuka (kódovaná) – HBO:               HBO HD, HBO2, HBO3 

 

Ponuka (kódovaná) – HBO PACK:   HBO HD, HBO2, HBO3, CINEMAX 

 

 

     Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Europa 2 

 

4.2. KDS Kálnica: 

televízne programové služby: 

základná programová ponuka: Jednotka HD, Dvojka HD,  TV MARKÍZA HD, WAU, JOJ 

HD, JOJ PLUS HD, TV DOMA HD, TA3, DAJTO HD, TV 

LUX, ČT1, ČT2, ČT24, SENZI, TV POHODA, AMC, 

CRIME&INVESTIGATION,EUROSPORT1, 

EUROSPORT2, MINIMAX, SPORT1, VIASAT HISTORY, 

VIASAT EXPLORE, VIASAT SPICE, AXN, DISCOVERY, 

TV RiK, MTV, JIM JAM 

 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Europa 2“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/300: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie v SK č. 343/SKL/2022, zašle ho účastníkovi 

konania, spol.  T.F.M., spol. s r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  

T: 27. 5. 2022                    Z: PLO 

 

 

 



K bodu 31 

Oznámenie o poskytovaní služby www.refresher.sk 

Oznámenie č. 600/AMS/2022 

Poskytovateľ: REFRESHER Media, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 22-08/31.310:  

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti REFRESHER Media s. r. o., doručené dňa 22. 3. 2022 

o poskytovaní služby www.refresher.sk, na internetovej stránke https://refresher.sk/ a v časti týkajúcej 

sa sekcie Video ho prijíma ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná 

služba v tejto časti vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá 

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

Zároveň oznámenie o poskytovaní služby www.refresher.sk, na internetovej stránke 

https://refresher.sk/ neprijíma ako oznámenie o vysielaní prostredníctvom internetu podľa § 63a zákona 

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

nespĺňa všetky kritériá vysielania prostredníctvom internetu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/301: 

Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o vybavení jeho oznámenia, doručeného Rade  

dňa 22. 3. 2022 a zaevidovaného pod. č. 600/AMS/2022. 

T: 9. 5. 2022                                Z: PgO 

 

K bodu 32 

Oznámenie o poskytovaní služby Movies / Kino 

Oznámenie č. 576/AMS/2022 

Poskytovateľ: ANTIK Telecom s.r.o. 

 

Uznesenie č. 22-08/32.311:  

Rada berie na vedomie oznámenie poskytovateľa ANTIK Telecom s.r.o. doručené dňa 15. 2. 2022 

o poskytovaní služby Movies / Kino na platforme Antik TV (IPTV, DTH a OTT) a prijíma ho ako 

oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, 

za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá 

tak pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 



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

 

Úloha č. 22-08/302: 

Kancelária Rady upovedomí spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. o vybavení jej oznámenia doručeného 

dňa 15. 2. 2022 a zaevidovaného pod. č. 576/AMS/2022. 

T: 9. 5. 2022                    Z: PgO 

 

33/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtu  

 

Uznesenie č. 22-08/33.312:  

Členovia Rady berú na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 3. 2022. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

2/ Odpočet riaditeľa kancelárie 

 

3/ Informácie k návrhu mediálneho zákona 

 

4/ Podrobnosti k plánovanému stretnutiu členov Rady a vedenia Regulačného úradu 

 

5/ Informácia o príprave nového webového sídla Rady   

 

6/ Informácia o vypočutí predsedníčky Rady pred mediálnym výborom NR SR (výročná správa) 

 

7/ Oboznámenie s Prílohou č. 2 k smernici 1/2021 o zabezpečení stravovania a schválenie Dodatku  

č. 3 k smernici 4/2013 o tvorbe a použití sociálneho fondu 

 

Uznesenie č. 22-08/33.313:  

Členovia Rady berú na vedomie Prílohu č.2 k smernici 1/2021 o zabezpečení stravovania a schvaľujú 

Dodatok č.3 k smernici 4/2013 o tvorbe a použití sociálneho fondu. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 



8/ Mimoriadne odmeny  

 

Uznesenie č. 22-08/33.314:  

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 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR 

SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady  vo 

výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s vypracovaním Správy o stave 

vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021.    

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak neprítomný 

Izrael  za 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-08/303: 

Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 

uznesenia vo výplatnom termíne za mesiac apríl 2022.  

T: 9. 5. 2022                   Z: ÚRK 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 27. 4. 2022 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: Mgr. György Batta 


