
 
Zoznam záverov Rady pre vysielanie a retransmisiu  

zo zasadnutia dňa 9. 3. 2022 

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala v nasledujúcich bodoch 
programu a to s nižšie uvedenými závermi: 
                                                                                                
2/ SK č.: 107/SKL/2022 (predch. č. 1397/SKL/2021) zo dňa 22. 9. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: FM media s.r.o.    číslo licencie: R/141 
Záver: uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona 
 
3/ SK č.: 108/SKL/2022 (predch. č. 1398/SKL/2021) zo dňa 22. 9. 2021 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Marek Petráš    číslo licencie: R/93 
Záver: uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosť č. 369/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: D.EXPRES, k.s.    číslo licencie: R/112 
Záver: sťažnosť neopodstatnená  
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 
(sťažnosti č. 350/SL/2022, 353/SL/2022, 354/SL/2022) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Marek Petráš    číslo licencie: R/93 
Dr. FM, s.r.o.    číslo licencie: R/146 
Rádio Mária Slovensko s. r. o.    číslo licencie: R/148 
Záver: sťažnosti neopodstatnené 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 224/SO/2022      
(na vysielanie programu Šarlatán zo dňa 2. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                 číslo licencie: TD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 219/SO/2022      
(https://www.tvnoviny.sk, program Na Donovaloch to v noci žilo zaznamenaný 4. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Poskytovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
  



 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 180/SO/2022 (prech. č. 1661/SO/2021); 182/SO/2021 (predch. č. 1666/SO/2021); 
190/SO/2022; 196/SO/2022; 232/SO/2022; 240/SO/2022 
(na vysielanie z dní 15. 12., 21. 12., 22. 12., 25. 12., 29. 12. 2021_šoty MZ SR - Vakcína je riešenie)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona     číslo licencie: TD/1 

MAC TV s.r.o.                TD/15, TD/16 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       TD/17 

Záver: sťažnosti neopodstatnené 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 277/SO/2022                                               
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 15. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 15 ods. 1, 3, § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                           číslo licencie: RD/1 
Záver: sťažnosti neopodstatnené  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 282/SO/2022      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 16. 1. 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 
Záver: sťažnosť neopodstatnená  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 285/SO/2022                                               
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                               číslo licencie: RD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 278/SO/2022      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 15. 1. 2022) 
Sťažnosť č. 279/SO/2022      
(na vysielanie programu Hlavné správy zo dňa 15. 1. 2022) 
Sťažnosť č. 280/SO/2022      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 1. 2022) 
Sťažnosť č. 281/SO/2022      
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 15. 1. 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  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.    číslo licencie: TD/14 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/17 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: TD/15 
Záver: sťažnosti neopodstatnené  
 
  



 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 225/SO/2022                                                 
(na vysielanie programu Bábovky zo dňa 1. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                                číslo licencie: TD/17 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 189/SO/2022                                                 
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 23. 12. 2021)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA. spol. s r. o.                        číslo licencie: TD/17 
Záver: začaté správne konanie (komunikát Clavin Platinum - „Sprievodkyňa“ o cca 20:32 hod.) 
            sťažnosť neopodstatnená (ostatné komunikáty) 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 266/SO/2022, č. 267/SO/2022                                     
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 15. 1. 2022 a sponzorského odkazu 
ArginMax zo dňa 16. 1. 2022) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b), § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA. spol. s r. o.                         číslo licencie: TD/17 
Záver: začaté správne konanie (komunikát Clavin Platinum - „Sprievodkyňa“ o cca 20:22 hod.,  
                    komunikáty ArginMax) 
            sťažnosti neopodstatnené (ostatné komunikáty) 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 221/SO/2022                                            
(na vysielanie sponzorských odkazov ArginMax a Clavin Platinum zo dňa 3. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/17 
Záver: začaté správne konanie (komunikáty Clavin Platinum - „Recepcia“ o cca 20:07hod. a 

„Sprievodkyňa“ o cca 20:11 hod. a komunikáty ArginMax) 
            sťažnosť neopodstatnená (ostatné komunikáty) 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 226/SO/2022                                            
(na vysielanie sponzorských odkazov ArginMax, Clavin Platinum a reklamného šotu Ružový slon zo 
dňa 4. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a), § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/17 
Záver: začaté správne konanie (komunikáty Clavin Platinum - „Sprievodkyňa“ o cca 20:40 a 21:53  
                     hod., „Recepcia“ o cca 21:31 hod. a 22:42 hod. a komunikáty ArginMax) 
             sťažnosť neopodstatnená (ostatné komunikáty) 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 237/SO/2022                                            
(na vysielanie sponzorského odkazu ArginMax zo dňa 7. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/47 
Záver: začaté správne konanie (komunikáty ArginMax)  



 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 242/SO/2022      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 9. 1. 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 
Záver: sťažnosť neopodstatnená  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 230/SO/2022 a č. 269/SO/2022       
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 1. 2022 a programu Reflex zo dňa 10. 1. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), b), d), f), g) a § 16 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 
308/2000 Z. z.) 
Poskytovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/17 
Záver: sťažnosť neopodstatnená (Reflex zo dňa 8. 1. 2022) 
 sťažnosť neopodstatnená (§ 16 ods. 3 písm. a), § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. b), § 19  

         ods. 1 písm. d) a § 19 ods. 1 písm. g) ZVR) 
 začaté správne konanie (§ 19 ods. 1 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. f) ZVR – Televízne noviny z dní   

          5. a 9. 1. 2022, Reflex z dní 10. a 12. 1. 2022) 
 začaté správne konanie (§ 19 ods. 1 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. f) ZVR) -  

          https://www.tvnoviny.sk: Zbili a natáčali 11-ročné dievča) 
    

21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 452/SO/2022      
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 22. 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 
Záver: začaté správne konanie  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 454/SO/2022      
(na vysielanie programu Tak takto?! zo dňa 22. 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 
Záver: začaté správne konanie  
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 446/M/2022  
(monitorované dni: 14., 15. a 24.2.2022) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.              číslo licencie: R/115 
Záver: začaté správne konanie  
 
24/ SK č.: 308/SKL/2022 zo dňa 21. 1. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX s. r. o.                                               číslo licencie: TD/163 
Záver: zmena licencie 
 
25/ SK č.: 388/SKL/2022 zo dňa 7. 2. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.     číslo licencie: TD/14 
Záver: zmena licencie 



 
 
26/ SK č.: 253/SKL/2022 zo dňa 11. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.     číslo registrácie: TKR/288 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
            začaté správne konanie  
 
27/ SK č.: 288/SKL/2022 zo dňa 18. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Drahoslav Černušák     číslo registrácie: TKR/279 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
28/ SK č.: 312/SKL/2022 zo dňa 25. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SATRO s.r.o.              číslo registrácie: TKR/9, TKR/121 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
29/ SK č.: 316/SKL/2022 zo dňa 28. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo registrácie: TKR/239 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
30/ SK č.: 351/SKL/2022 zo dňa 3. 2. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Družstvo BELSAT     číslo registrácie: TKR/233 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
  začaté správne konanie 
 
31/ SK č.: 447/SKL/2022 zo dňa 27. 1. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: KABSEN, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/104 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
32/ SK č.: 469/SKL/2022 zo dňa 8. 2. 2022 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: SWAN, a.s.     číslo registrácie: TKR/353 
Záver: zmena registrácie retransmisie 
 
33/ Oznámenie o poskytovaní služby www.zahori.sk 
Oznámenie č. 390/AMS/2022, 391/ITV/2022 
Poskytovateľ: eot s.r.o. 
Záver: oznámenie o poskytovaní AVMS neprijaté 
 
34/ Oznámenie o poskytovaní služby www.btv.sk 
Oznámenie č. 183/AMS/2022 (predch. č. 1672/AMS/2021) 
Poskytovateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 
Záver: oznámenie o poskytovaní AVMS prijaté 
 
  



 
35/ SK č.: 500/SKL/2022 zo dňa 4. 3. 2022 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                        
Záver: udelená licencia 
 
 
Kompletné uznesenia Rady prijaté dňa 9. 3. 2022, pracovné materiály Kancelárie Rady a zvukový 

záznam zo zasadnutia Rady budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady v sekcii 

„Zasadnutia Rady“. 

http://www.rvr.sk/

