
 
Zoznam záverov Rady pre vysielanie a retransmisiu  

zo zasadnutia dňa 8. 6. 2022 
 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodovala v nasledujúcich bodoch 
programu a to s nižšie uvedenými závermi: 
                                                                                                
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7/SO/2022-MS      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30. 4. 2022)  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
Záver: sťažnosť neopodstatnená  
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/SO/2022      
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 29. 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, TD/3 
Záver: sťažnosť neopodstatnená 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/SO/2022                                                                
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 29. 3. 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: sťažnosť neopodstatnená 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 584/SO/2022                                                 
(na vysielanie sponzorských odkazov Clavin Platinum zo dňa 21. 3. 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:   sťažnosť neopodstatnená 
 začaté správne konanie (§ 20 ods. 4) 
  
6/ SK č.: 393/SKO/2022 zo dňa 9. 2. 2022 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 166/SO/2022) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Vyžiadané záznamy vysielania/programová služba: 6. 12. 2021 od 10:00 hod. do 15:00 hod., 8. 12. 2021 
od 10:00 hod. do 15:00 hod./Rádio Frontinus 
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                                                               číslo licencie: R/115 
Záver: uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona 
 
7/ SK č.: 1441/SKO/2017 zo dňa 25. 10. 2017 
Doplnenie: Správa č. 1328/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň/programová služba: programy sprevádzané hlasovým komentovaním/jún 
2017/Jednotka, Dvojka 
Záver: uložená sankcia – pokuta 3 319 eur 



 
 
8/ SK č.: 582/SKL/2022 zo dňa 14. 3. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Dr. FM, s. r. o.  číslo licencie: R/146 
Záver: zastavené správne konanie 
 
9/ SK č.: 46/SKL/2022-MS zo dňa 13. 5. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON, s.r.o.  číslo licencie: R/99 a R/151 
Záver: zmena licencie 
 
10/ SK č.: 61/SKL/2022-MS zo dňa 20. 5. 2022 
Žiadosť o odňatie frekvencie 
ÚK: D.EXPRES, k.s.  číslo licencie: R/105 
Záver: odňatie frekvencie 
 
11/ SK č.: 35/SKL/2022-MS zo dňa 11. 5. 2022 
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: TD/17 
Záver: zmena licencie 
 
12/ SK č.: 70/SKL/2022-MS zo dňa 26. 5. 2022 
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Novo dubnická dražobná, s. r. o. v likvidácii číslo licencie: TD/141 
Záver: odňatie licencie 
 
13/ SK č.: 57/SKL/2022-MS zo dňa 18. 5. 2022 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice číslo registrácie: TKR/213 
Záver: zrušenie registrácie retransmisie 
 
14/ SK č.: 68/SKL/2022-MS zo dňa 27. 5. 2022 
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda číslo registrácie: TKR/200 
Záver: zrušenie registrácie retransmisie 
 
15/ SK č.: 27/SKL/2022-MS zo dňa 27. 4. 2022 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK:  Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. číslo licencie: TD/19 
 PRIAMOS, a.s. Prievidza 
 Kinet-PD s.r.o. 
 Mesto Bojnice 
 Mesto Handlová 
 Mesto Prievidza 
Záver: udelený predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu 
 
16/ Oznámenie o poskytovaní služby https://sweet.tv/  
Oznámenie č. 11/AMS/2022-MS 
Poskytovateľ: VAN GROUP s.r.o. 
Záver: prijaté oznámenie o poskytovaní AVMS 



 
 
 
Kompletné uznesenia Rady prijaté dňa 8. 6. 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/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2022

