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Rada pre vysielanie 

a retransmisiu 1
1 Rada pre vysielanie a retransmisiu 

1.1 Zloženie a zasadnutia Rady v roku 2021

Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie vznikla na základe zákona č. 294/1992 Zb. o Rade Slo-
venskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorý bol v ďalších rokoch viackrát novelizovaný. Od 4. 10. 2000 
postavenie a úlohy RVR upravuje zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách, ktorý zároveň zmenil aj pôvodný názov Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysiela-
nie na nový názov – Rada pre vysielanie a retransmisiu. 

Činnosť RVR upravuje Štatút Rady pre vysielanie a retransmisiu schválený rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa  
4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004 a Rokovací poriadok Rady pre vysielanie a retran-
smisiu, schválený predsedom NR SR rozhodnutím č. 1115 zo dňa 4. 5. 2001. 

V roku 2021 RVR zasadala dvadsaťdvakrát, v nižšie uvedených termínoch, a celkovo prijala 872 uznesení: 

 

V roku 2021 RVR pracovala v tomto zložení: 

PREDSEDNÍČKA
 PhDr. Marta Danielová 
 prvé funkčné obdobie: 16. 12. 2012 - 15. 12. 2018 
 druhé funkčné obdobie: 16. 12. 2018 – 15. 12. 2024  (do funkcie predsedníčky zvolená 8. 11. 2016)

PODPREDSEDNÍČKA
 Andrea Cocherová 
 funkčné obdobie: 13. 1. 2021 - 13. 1. 2027  (do funkcie podpredsedníčky zvolená 21. 4. 2021)

ČLENOVIA
 Mgr. György Batta 
 funkčné obdobie: 28. 3. 2019 – 13. 12. 2023
 Ivan Bindas 
 funkčné obdobie: 1. 4. 2021 – 26. 1. 2025
 PhDr. Anikó Dušíková, CSc. 
 funkčné obdobie: 27. 1. 2019 – 26. 1. 2025
 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
 funkčné obdobie: 16. 5. 2018 - 28. 3. 2023
 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. 
 funkčné obdobie: 17. 12. 2020 - 16. 12. 2026
 Mgr. Lenka Jakubčová 
 funkčné obdobie: 2. 12. 2020 - 19. 2. 2021  (vzdala sa členstva k 19. 2. 2021) 
 PhDr. Peter Kolenič, PhD. 
 funkčné obdobie: 14. 1. 2015 - 13. 1. 2021 
 Mgr. Katarína Začková 
 funkčné obdobie: 17. 12. 2020 - 16. 12. 2026
 Ing. Andrej Zmeček 
 funkčné obdobie: 1. 4. 2021 – 16. 1. 2023

1. polrok

2. polrok

  13.  jan. 27. jan. 10. feb.  24. feb. 10. mar. 24. mar. 7. apr. 21. apr. 5. máj 19. máj 2. jún 16. jún 1. júl

 25. aug. 8.sep. 22. sep.  6. okt. 20. okt. 10. nov. 24. nov. 21. apr. 8. dec. 22. dec.
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 Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá bude RVR, okrem výnimoč-
ných prípadov závažného porušenia, ukladať pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

 Súčasná situácia si síce vyžiadala zmeny v organizácii činnosti RVR, naši zamestnanci sú však pripravení promptne 
a flexibilne reagovať na potreby subjektov regulácie a odpovedať na ich otázky, preto vyzýva vysielateľov, aby sa v prípa-
de otázok spojili prostredníctvom e-mailu s Kanceláriou RVR so žiadosťou o výklad právnych ustanovení či s akýmikoľ-
vek inými otázkami.

RVR v tejto súvislosti zároveň upozornila, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa 
iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv). 

Súčasne RVR deklarovala, že je pripravená spolupracovať so všetkými orgánmi a ostatnými relevantnými subjektmi na tom, 
aby mohol mediálny trh fungovať a najmä plniť svoju kľúčovú informačnú funkciu aj vo vtedajšej náročnej situácii.

Za jednu z úloh pre rok 2022 si RVR stanovila opätovné prehodnotenie opodstatnenosti dodržiavania uvedených opatrení 
v kontexte aktuálneho vývoja pandemickej situácie a jej dopadov. 

V roku 2021 RVR vykonávala svoje zákonné kompetencie v obdobnom legislatívnom režime ako v predošlom roku, čomu zod-
povedali jej úlohy a ich výkon.

V roku 2021 RVR realizovala tri výberové konania na voľné frekvencie určené na rozhlasové terestriálne analógové vysielanie, 
v rámci čoho ukončila aj výberové konanie vyhlásené ešte v roku 2020, ktoré bolo prerušené novelou ZVR až do skončenia 
núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. V oblasti výberových konaní na voľné rozhlasové 
frekvencie došlo zmenou ZVR v roku 2021 k možnosti vyhlasovať výberové konania flexibilnejšie a častejšie, keďže novela 
zrušila povinnosť RVR vyhlasovať výberové konania na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií prostredníctvom platenej 
inzercie v dvoch celoštátnych denníkoch. Podrobnosti o realizovaných výberových konaniach sú uvedené v kapitole 3.1.1.

V súvislosti s pridelenými frekvenciami na rozhlasové vysielanie zaznamenala RVR v roku 2021 viacero výhrad rozhlasových 
vysielateľov k udeľovaniu individuálnych prevádzkových povolení na vysielanie zo strany RÚ, ktoré je nevyhnutnou podmien-
kou spustenia riadneho vysielania. Podľa rozhlasových vysielateľov trval tento proces neúmerne dlho, najmä v porovnaní so 
skúsenosťami z minulých rokov, čo im údajne bránilo začať vysielať v takom časovom termíne, v akom plánovali, resp. ktorý 
deklarovali v rámci konania o udelenie frekvencie pred RVR.

V oblasti digitálneho vysielania RVR udelila v roku 2021 sedemnásť licencií na digitálne televízne vysielanie a dve licencie na di-
gitálne rozhlasové vysielanie, čo zodpovedá trendu z predošlých rokov. Viac informácií o udelených, zmenených a odobratých 
licenciách je dostupných v kapitole 3.  

V roku 2021 sa RVR v rámci správnych konaní týkajúcich sa regulácie obsahu vysielania v najväčšom rozsahu venovala posu-
dzovaniu súladnosti vysielania s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany maloletých, čo odráža obsah opodstatnených sťažností. 
V rámci dohľadu nad dodržiavaním týchto ustanovení RVR uložila celkovo dvadsaťšesť sankcií za ich porušenie. RVR sa tiež ve-
novala posudzovaniu dodržiavania povinností týkajúcich sa multimodálneho prístupu. V tejto oblasti uložila celkovo šesť sankcií. 

Dovedna RVR v roku 2021 v oblasti monitorovania obsahu vysielania vydala päťdesiatsedem sankčných rozhodnutí, teda roz-
hodnutí, ktorým konštatovala porušenie ZVR, za čo vysielateľovi alebo poskytovateľovi AVMS uložila sankciu. Tá mala formu 
finančnej sankcie v štyridsiatich štyroch prípadoch, čo sumárne predstavuje pokuty uložené vo výške 68 880 eur. V medzi-
ročnom porovnaní sa počet správnych konaní vedených v súvislosti s obsahom vysielania ukončených uložením sanckie vý-
razne nemení. Značný pokles celkovej výšky uložených pokút v roku 2021 súvisí s vyhlásením RVR pokutovať počas trvania 
pandemickej situácie subjekty na dolnej hranici zákonného rozpätia pre finančné sankcie. 

Prehľad všetkých sankcií uložených v roku 2021 je obsahom 5. kapitoly výročnej správy.

RVR sa usiluje o čo najtransparentnejšie fungovanie, preto napriek tomu, že ZVR vyžaduje, aby z každého jej zasadnutia 
zverejnila len zápisnicu, v roku 2021 RVR pristúpila k pravidelnému zverejňovaniu všetkých relevantných materiálov týka-
júcich sa jednotlivých zasadnutí. Na webovom sídle RVR sú tak už pred samotným zasadnutím dostupné program zasad-
nutia, následne bezprostredne po jeho skončení aj pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom každého za-
sadnutia, ktoré slúžia ako podkladové materiály pre rozhodovanie členov RVR, ako aj kompletné zvukové záznamy riadnych 
bodov zasadnutí. RVR tým zároveň v čase platnosti opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 v čase pandémie 
umožnila prístup verejnosti k obsahu zasadnutí, ktoré sa v roku 2021 v súlade s pandemickými patreniami konali výlučne 
online prostredníctvom platformy Zoom. 

Verejnosť tak má prístup napr. ku kompletným  analýzam monitorovaných programov, ktorých obsahom sa RVR zaoberá 
buďto na základe sťažností, alebo z vlastnej iniciatívy pri podozrení z porušenia ZVR, tiež k pokladom, na základe ktorých 
RVR rozhoduje v rámci správnych konaní o uložení sankcií v prípade potvrdenia podozrenia z porušenia zákona, ako aj k sku-
točnostiam, ktorými sa RVR zaoberá pri rozhodovaní v rámci licenčnej agendy – udeľovaní a odnímaní licencií, registrácií re-
transmisie a súvisiacich prípadoch, a to vrátane diskusie členov RVR, ktorá uzneseniam k jednotlivým bodom predchádza.

V roku 2021 pristúpila RVR v rámci zvyšovania transparentnosti aj k online prenosom z procesu prideľovania voľných frekven-
cií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Verejnosti sú tak v priamom prenose, ako aj dodatočne, dostupné na youtube kanále 
RVR ústne vypočutia jednotlivých žiadateľov o pridelenie frekvencií, ako aj následné rozhodovanie členov RVR o ich pridelení 
konkrétnemu uchádzačovi, vrátane kompletnej diskusie, ktorá rozhodnutiu predchádza. Týmto krokom RVR pružne reagova-
la na situáciu súvisiacu s opatreniami zavedenými proti šíreniu vírusu Covid-19 v čase pandémie, keď nebolo možné umožniť 
účasť verejnosti na ústnych vypočutiach, ako ani organizovať samotné ústne vypočutia, priamo v sídle RVR.

1.2 Zhrnutie činnosti RVR za rok 2020 a hlavné úlohy na rok 2021 
Právna agenda

Po vypuknutí pandémie ochorenia Covid-19 v roku 2020 RVR v rámci svojich zákonných možností flexibilne reagovala na 
potreby subjektov spadajúcich pod jej právomoc a hneď v počiatku koronakrízy iniciovala diskusiu so zástupcami vysiela-
teľov, s cieľom nájsť efektívne a funkčné opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov pandémie v mediálnej oblasti. Na 
základe podnetnej diskusie RVR prijala súbor opatrení, v ktorých uplatňovaní pokračovala aj počas roka 2021.

Hneď v úvode roku 2021, 27. januára 2021, RVR opätovne diskutovala so zástupcami vysielateľov za účelom vyhodnotenia 
vplyvu dovtedy platných opatrení na fungovanie televízií a rádií a postup pre zmiernenie vplyvu pandémie naň. Na základe 
diskusie dospela RVR k záveru, že aj naďalej v mediálnom sektore pretrváva stav, ktorý si vyžaduje uplatňovanie prijatých 
opatrení. Do konca roka toto svoje rozhodnutie neprehodnotila.  

V roku 2021 sa teda RVR zaviazala až do odvolania pokračovať v uplatňovaní nasledujúcich opatrení:

  V administratívnej oblasti bude RVR vymáhať len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými prevodmi a tým, aby 
neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom.

  Všetky dočasné zmeny vo vysielaní vynútené súčasnou situáciou je možné jednoducho nahlásiť e-mailom a nie je kvôli 
nim potrebné meniť licenčné podmienky, ani pokiaľ dôjde k zmene podielu programových typov v rámci programovej 
služby. Ako príklad uvádzame mimoriadne odvysielanie omší, ktoré je aktuálne častým prípadom zmeny vo vysielaní. 
Stačí RVR vopred, alebo následne do 15 dní od odvysielania omše ohlásiť e-mailom dátum, čas a  program, ktorý bol 
mimoriadne odvysielaný. RVR bude takýto e-mail akceptovať ako dočasnú zmenu vo vysielaní, bez akejkoľvek hrozby 
sankcie voči vysielateľovi.

  RVR nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o  odohraných slovenských 
hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. RVR však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek uvedenému 
opatreniu dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

  RVR nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch 
televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom 
záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej 
nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. RVR zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej 
povinnosti zo strany RVR nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie 
ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

  Pokiaľ sú vysielatelia nútení prestať dočasne vysielať, stačí túto skutočnosť nahlásiť aj s jej časovým ohraničením, a táto 
sa bude považovať za objektívnu technickú prekážku nemajúcu vplyv na využívanie licencie v budúcnosti, to znamená, 
pri analógových licenciách nedôjde k odobratiu licencie z dôvodu nevysielania.

  V obsahovej oblasti sa RVR obmedzí na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu in-
formácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu.
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Na rok 2022 má RVR naplánovaný monitoring vybraných spravodajských a publicistických relácií v súvislosti s voľbami do 
orgánov vyšších územných celkov a komunálnymi voľbami, ktoré by sa mali konať v jeden deň a vzťahuje sa na ne rovnaká 
právna úprava. V tejto súvislosti RVR ako obvykle vydá po vyhlásení volieb a teda po zverejnení termínu ich konania komen-
tár k zákonnej úprave vysielania v predvolebnom období aj v deň konania volieb, ktorý je pre vysielateľov usmernením, ako 
v danom období zabezpečiť prezentáciu kandidátov a informovať o dianí s dodržaním zákonného rámca. RVR bude moni-
torovať vysielanie počas volebnej kampane a moratória, ako aj prípadné prehrešky vo vysielaní pred termínom samotnej 
kampane, napr. vysielanie v tom čase zakázanej politickej reklamy či inej formy propagácie a popularizácie kandidujúcich 
osôb a politických strán. 

Tak ako v predošlých rokoch, aj v roku 2022 bude RVR flexibilne reagovať na aktuálne dianie a pokiaľ si prístup médií k jeho 
mapovaniu vyžiada dlhodobý priebežný alebo akútny krátkodobý dohľad nad vysielaným obsahom, mimo rámec doruče-
ných sťažností operatívne pristúpi k adekvátnej forme jeho monitorovania. 

Medzinárodná agenda 

 V roku 2021 sa RVR naďalej významne angažovala vo viacerých združeniach európskych regulátorov, v ktorých dlhodobo 
nezastáva len pozíciu radového člena, ale je opakovane aj súčasťou ich vedenia. Rozvíjaním vzťahov s partnermi z EÚ aj 
mimo nej získava RVR okrem iného cenné poznatky a skúsenosti, ktoré zúročuje a uplatňuje vo výkone svojich zákonných 
kompetencií, aj v aktivitách nad ich rámec, realizovaných na Slovensku. Vďaka svojim medzinárodným skúsenostiam a an-
gažovanosti je RVR rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre odborné diskusie zamerané na oblasť európskej me 
diálnej politiky a legislatívy, fungovania sociálnych sietí a šírenia nežiaduceho obsahu v online prostredí.

V roku 2021 sa pracovníci Kancelárie RVR aktívne zúčastnili bezmála dvesto medzinárodných podujatí, na ktorých sa do-
minantne venovali problematike identifikácie dezinformácií a boja proti ich šíreniu, témam šíreniu nenávistných prejavov 
v online priestore a projektom zameraným na zvyšovanie mediálnej gramotnosti. Ide o témy, ktoré aktuálne nie sú zakotve-
né v ZVR a teda zapodievanie sa publikovaným obsahom, v ktorom sa ich negatívne aspekty odrážajú, v roku 2021 nespa-
dalo do exaktne pomenovaných zákonných kompetencií RVR. Zároveň však tieto negatívne aspekty vo významnej miere 
ovplyvňujú verejný diskurz, preto je ich legislatívne ukotvenie, vrátane určenia inštitúcie zodpovednej za ich mapovanie 
ako aj následné zmiernenie ich nežiaducich vplyvov, výzvou pre krajiny naprieč EÚ aj mimo nej. Na Slovensku tieto snahy 
v súlade s európskou politikou vyústili do návrhu zákona o mediálnych službách, ktorý okrem iného rozširuje právomoci 
RVR aj na oblasti vzťahujúce sa k šíreniu dezinformácií, nenávistných prejavov, kyberšikany a súvisiacich tém. Dôležitou 
úlohou RVR v rámci medzinárodnej agendy boli v tomto kontexte preto v roku 2021 rôzne formy participácie na tvorbe 
spoločných stanovísk národných regulátorov k návrhom legislatívnych aktov záväzných aj pre SR.  

Najpočetnejšiu skupinu aktivít z medzinárodnej agendy RVR tvorili v roku 2021 vystúpenia jej zástupcov v odborných dis-
kusiách, na konferenciách a obdobných akciách, ďalej stretnutia so zástupcami Európskeho observatória pre digitálne 
média, pravidelné stretnutia akčných a pracovných skupín ERGA, ktoré zástupcovia RVR vedú alebo sú ich členmi, a za-
sadnutia predsedníctva ERGA ako aj stretnutia vyplývajúce z pozície RVR v EPRA, v ktorej RVR osobou riaditeľa Kancelá-
rie RVR v roku 2021 zastávala predsednícku funkciu. Vo významnej miere sa RVR podieľa aj na tvorbe spoločných správ, 
rešerší, odporúčaní a obdobných odborných dokumentov. Prehľad všetkých podujatí týkajúcich sa medzinárodnej agendy, 
ktorých sa RVR v roku 2021 zúčastnila, je uvedený v tabuľke v prílohe č. 7, stručný popis najvýznamnejších aktivít je uve-
dený v kapitole 8 tejto výročnej správy.
  
Úlohy RVR v medzinárodnej agende na rok 2022 bude do značnej miery ovplyvňovať vývoj schvaľovania návrhu zákona 
o mediálnych službách, keďže po nadobudnutí jeho účinnosti sa viaceré aktivity dovtedy vykonávané nad rámec kompe-
tencií RVR stanú jej zákonnou povinnosťou. Okrem uvedených aktivít, ktoré RVR realizovala v roku 2021 aj v predošlých 

Pretrvávajúca pandémia koronavírusu zapríčinila, že aj v roku 2021 bolo rovnako ako v predošlom roku množstvo súdnej 
agendy v súvislosti s opravnými prostriedkami podávanými vysielateľmi proti rozhodnutiam RVR na nízkej úrovni. V me-
dziročnom porovnaní možno sledovať trend celkového poklesu súdnych konaní, teda využívania možnosti uplatniť voči 
rozhodnutiu RVR opravný prostriedok. Oproti predošlým rokom, keď tvorili neukončené spory trojštvrtinový podiel, v roku 
2021 stúpol počet prípadov, v ktorých ešte RVR čaká na definitívny verdikt súdu, na päťdesiatosem percent. Naopak, počet 
prípadov, v ktorých súd zrušil rozhodnutie RVR, klesol z dvadsiatich percent v predošlých rokoch na jednu desatinu v roku 2021.

K dôležitým úlohám RVR na rok 2022 bude v právnej agende patriť transformácia RVR v súvislosti s novými kompeten-
ciami, postavením, poslaním a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z návrhu zákona o mediálnych službách predloženého do 
NRSR, ktorý v závere roku 2021 pripomienkovala RVR v rámci medzirezortného pripomienkového konania. RVR bude aj 
v roku 2022 pokračovať v spolupráci pri transponovaní revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách do 
slovenského právneho poriadku. Ďalšie úlohy na rok 2022 sú spojené s procesom vytvárania zoznamu významných podu-
jatí, jeho predložením verejnosti, konzultačnou fázou a následným predložením EK.

RVR si v  roku 2022 kladie okrem iného za cieľ nie len bezkonfliktnú a plynulú transformáciu na nový regulačný orgán 
v zmysle spomenutého návrhu zákona smerom dovnútra úradu, ale najmä jej zrozumiteľnú komunikáciu smerom navonok 
– doterajším aj novým regulovaným subjektom, odbornej aj laickej verejnosti, na čo plánuje využiť doteraz používané aj 
nové informačné kanály a maximálne možné kapacity pracovníkov RVR zodpovedných za komunikáciu RVR s verejnosťou. 

Agenda súvisiaca s monitorovacou činnosťou

V oblasti monitorovania obsahu vysielania bol v nadväznosti na vyhlásenie opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov 
koronakrízy v mediálnej oblasti plánovaný na rok 2021 špecializovaný monitoring zameraný na spravodajské a publicistic-
ké pokrytie témy Covid-19 vo vysielaní. RVR v rámci tohto monitoringu zmapovala bezmála tisícštyristo spravodajských 
príspevkov vo vyše deväťdesiatich televíznych a rozhlasových spravodajských programoch. S témou Covidu-19 súvisela 
štvrtina z nich, v pätnástich prípadoch RVR pristúpila k podrobnej analýze príspevkov z dôvodu podozrenia, že ich vysiela-
ním mohlo dôjsť k porušeniu ZVR. To sa do konca roka potvrdilo v dvoch prípadoch, ktoré RVR ukončila uložením sankcie, 
ďalšie dva prípady neboli do konca kalendárneho roka ukončené a vo zvyšných prípadoch RVR konštatovala, že k porušeniu 
zákona nedošlo. Podrobnosti o cieľoch, metodike a výsledkoch monitoringu sú uvedené v časti 4.3.4.

Tematický záber realizovaného špeciálneho monitoringu korešpondoval aj s jednou z hlavných orientácií medzinárodnej 
agendy RVR, v rámci ktorej dlhodobo venuje pozornosť problematike šírenia dezinformácií a boja proti nim. Výstupy zo 
špecializovaného monitoringu boli preto využité aj v tejto oblasti. Uskutočnenie monitoringu malo zároveň opodstatne-
nie aj vzhľadom na zamýšľané kompetencie regulátora po schválení a nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o mediálnych 
službách, keďže by k nim mala patriť aj monitorovacia resp. výskumná činnosť týkajúca sa práve dezinformácií. Príprava na 
plnenie nových zákonných kompetencií úradu bude patriť aj k úlohám pracovníkov programového odboru, ktorí monitoro-
vaciu činnosť vykonávajú, na rok 2022. 

Dominantnú časť v oblasti monitorovania predstavovala v roku 2021, rovnako ako v niekoľkých posledných rokoch, kontro-
la súladu obsahu vysielania so zákonným rámcom vykonávaná na základe doručených sťažností. V medziročnom porovnaní 
sa ich počet mierne znižuje, nie úplne úmerne klesá aj počet programov, voči ktorým sťažnosti smerovali, čo vypovedá 
o miere rozšírenia fenoménu tvz. hromadných sťažností. Naopak, podiel sťažností uzatvorených s výsledkom opodstatne-
ná alebo sčasti opodstatnená ku celkovému počtu sťažností vybavených v danom roku, sa v roku 2021 citeľnejšie navýšil. 
Programy, ktorých vysielaním došlo k porušeniu ZVR, však stále predstavujú len necelých šestnásť percent zo všetkých pre-
šetrovaných programov. Podrobnosti o doručených a preverených sťažnostiach sú uvedené v 4. kapitole výročnej správy.
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Schválený rozpočet bežných výdavkov bol v roku 2021 v porovnaní s predošlým rokom nižší o sumu 88 195 eur. Predovšet-
kým v mzdovej oblasti bolo premietnuté uvedené zníženie limitu počtu zamestnancov o desať percent, čo následne zna-
menalo úmerné zníženie rozpočtu mzdových prostriedkov a rozpočtu odvodov do poisťovní.

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v roku 2021 v porovnaní s predošlým rokom nižšie o sumu 129 215,93 eur, k čomu 
došlo jednak samotným znížením schváleného rozpočtu a následne aj upraveného rozpočtu (absencia výdavkov na moder-
nizáciu výpočtovej techniky v roku 2021), jednak  znížením počtu pracovných miest. Úspora výdavkov bola ďalej dosiahnutá 
tým, že v  roku 2021 bolo zúčtovaných pätnásť cestovných príkazov, z toho jedenásť tuzemských a štyri zahraničné, čo 
predstavuje v porovnaní s rokom 2020 celkový pokles počtu pracovných ciest o viac ako štyridsať percent. Nižší objem 
zúčtovaných pracovných ciest bol, rovnako ako už v roku 2020, ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, ktorá mala za 
následok, že prevažná časť rokovaní a podujatí sa preniesla do online priestoru. Ďalšiu úsporu v čerpaní rozpočtu bežných 
výdavkov priniesla výrazne vyššia miera využívania elektronickej korešpondencie v  roku 2021 oproti predošlým rokom. 
Objem korešpondencie odosielanej elektronickou poštou medziročne stúpa, čím dochádza k úspore výdavkov na poštové 
služby. Využívaním online komunikačných služieb ako napr. ZOOM, WhatsApp a pod. v rámci predplatených mobilných dát 
resp. wifi pripojenia na vzájomnú komunikáciu dovtedy realizovanú inými formami, čo je do značnej miery odrazom využí-
vania práce z domu počas pandémie, zas došlo v roku 2021 k úspore výdavkov na telekomunikačné služby.

Použitie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2021 bolo v súlade s upraveným rozpočtom výdavkov  na rok 2021 a v súlade so 
zásadami efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti RVR. 
Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami za rok 2021 zabezpečilo všetky základné potreby RVR.

Podrobnosti o hospodárení RVR sú dostupné v prílohách č. 8 a 9. 

rokoch, a  v  ktorých bude vzhľadom na svoju pozíciu v  nadnárodných združeniach regulátorov intenzívne pokračovať aj 
naďalej, výkon medzinárodnej agendy doplní vzhľadom na globálnosť obsahu publikovaného na sociálnych sieťach či pla-
tformách na zdieľanie videí napríklad aj riešenie cezhraničných sporov. Posilnenie medzinárodnej spolupráce bude po-
trebné aj v rámci výskumných a analytických úloh, ktoré by mala RVR po novom plniť. Okrem iného to kladie aj nároky na 
vybudovanie expertného tímu, ktorý bude nové úlohy vykonávať, čo so sebou nutne nesie rozšírenie personálnych kapacít 
úradu, a teda pre rok 2022 stanovuje úlohu ich zabezpečenia. 

Okrem spomenutých úloh má RVR v roku 2022 za cieľ aj rozpracovanie koncepcie ďalšieho prístupu k oblasti mediálnej 
výchovy, ktorej sa doteraz venovala výlučne nad rámec svojich zákonných povinností. Ambíciou je čo najzmysluplnejšie 
využitie interaktívneho nástroja EduMediaTest na zisťovanie mediálnych kompetencií žiakov, na ktorom sa RVR ako jeden 
z partnerov medzinárodného projektu podieľala v roku 2021. Dôraz bude klásť aj na napĺňanie ambície zakotviť RVR ako 
inštitúciu efektívne prepájajúcu všetkých relevantných aktérov pôsobiacich v problematike mediálnej gramotnosti na Slo-
vensku navzájom a tiež s potenciálnymi zahraničnými partnermi.

Ekonomická agenda

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu pre rok 2021 bol RVR oznámený listom MF SR č. MF/020432/2020-442 zo dňa       
17. 12. 2020. V priebehu roka 2021 bolo realizovaných pätnásť rozpočtových opatrení, ktoré operatívne reflektovali aktuál-
ne prevádzkové potreby RVR. Z uvedeného počtu bolo desať rozpočtových opatrení, ktoré realizovala RVR interne formou 
presunu rozpočtových prostriedkov organizácie medzi jednotlivými položkami a podpoložkami rozpočtovej klasifikácie 
bez zmeny záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu.  Ďalej bolo realizovaných päť rozpočtových opatrení z pozície MF 
SR, ktoré mali vplyv na záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu. 

RVR v roku 2021 dodržala stanovený rozsah čerpania rozpočtových prostriedkov v rámci záväzných limitov bežných a kapi-
tálových výdavkov, limit mzdových prostriedkov ako i stanovený počet zamestnancov RVR.  

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 bol MF SR stanovený limit počtu zamestnancov Kancelá-
rie RVR v počte 32 osôb.  Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2021 bol v počte 29,0 osôb. V porovnaní s rokom 
2020 bol limit počtu zamestnancov nižší o štyri funkčné miesta, čo predstavuje desaťpercentné zníženie počtu funkčných 
miest v súvislosti s optimalizáciou výdavkov štátu v súvislosti s pandémiou Covid-19 a zmiernením jej nepriaznivých eko-
nomických dopadov. 

V oblasti príjmov bol schválený rozpočet na rok 2021 v sume 100 000 eur. Celkovo RVR dosiahla príjmy vo výške 93 660,15 eur 
z toho, príjmy z pokút za porušenie predpisov vo výške 92 836,00 eur a iné nedaňové príjmy vo výške 824,15 eur (preplatok 
prevádzkových nákladov za rok 2020). Plnenie príjmov predstavuje 93,66 percenta schváleného rozpočtu. 

V porovnaní s rokom 2020 nastal v roku 2021 pokles plnenia príjmov predovšetkým v oblasti výberu pokút. V číselnom vy-
jadrení bol v roku 2021 výber pokút nižší o sumu 373 506 eur. Bol ovplyvnený absenciou výraznej úhrady pokút z minulých 
rokov uhradených v roku 2020 a tiež udeľovaním pokút na spodnej hranici v rámci možného rozpätia jednotlivých sankcií 
za porušenie predpisov z dôvodu zmiernenia nepriaznivých ekonomických dôsledkov vysielateľov a prevádzkovateľov re-
transmisie  spôsobených pandémiou Covid-19.

Z dôvodu neplnenia záväzného ukazovateľa príjmov boli RVR viazané rozpočtové výdavky, ako rozdiel medzi schváleným 
rozpočtom príjmov a skutočným plnením príjmov podľa stavu plnenia k 7. 12. 2021, vo výške 11 746,85 eur. 

V oblasti výdavkov bol na rok 2021 RVR schválený rozpočet vo výške 1  544 378 eur. Upravený rozpočet bol vo výške 
1 546 801,15 eur. Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo vo výške 1 544 733,17 eur, t. j. 99,87 percenta upravené-
ho rozpočtu. Všetky výdavky roku 2021 predstavujú iba bežné výdavky a to v kategórii  610 – mzdy, platy, služobné príjmy                     
a ostatné osobné vyrovnania vo výške 687 295,10 eur, v kategórii 620 – odvody do poisťovní v sume 325 500,56 eur, v ka-
tegórii 630 – tovary a služby v sume 528 007,21 eur a v kategórii 640 – bežné výdavky v sume 3 930,30 eur. Schválený aj 
upravený rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 0 eur. 

V rámci kategórie 630 – tovary a služby bol predpísaný záväzný ukazovateľ rozpočtu na podpoložke 637026 – odmeny  
a príspevky. Schválený rozpočet bol vo výške 258 450 eur, upravený rozpočet bol vo výške 225 990 eur, čerpanie rozpočtu 
bolo vo výške 224 015,15 eur. Rozpočtové prostriedky na podpoložke 637026 predstavujú odmeny členov RVR v súvislosti 
s výkonom ich funkcie. 
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2 Rozhlasové, televízne, internetové vysielanie  
    a poskytovanie AVMS v roku 2021

2021    45
 rozhlasových
 programových služieb

 211
 televíznych
 programových služieb

 113
 AVMS a internetových
 vysielateľov  

2.1 Legislatívny rámec
Legislatívny rámec pre oblasť elektronických médií v roku 2021 tvorili najmä:
-  zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostred-

níctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní),
- zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,
- oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii č. 168/1998 Z. z.,
-  oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o  prijatí Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o  cezhraničnej 

televízii č. 345/2002 Z. z.,
-  vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označo-

vania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných 
zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania,

-  zákon č. 532/2010 Z. z. o  Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov; tento zákon okrem 
iného tiež novelizoval ZVR, DZ.

Ďalšie právne predpisy v oblasti vysielania a retransmisie:
- zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
-  zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tla-

čový zákon),
- zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky,
- zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon,
- Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 160/1998 Z. z.),
- Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,
-  zákon č. 646/2005 Z. z. o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb 

a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-  zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmenách a doplnení niektorých zákonov (zákon o slo-
bode informácií),

-  vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o  technických požiadavkách na zvukovú zložku 
programovej služby, 

- vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím.

Právne predpisy upravujúce procesné postupy RVR:
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Rozhlasové, televízne, 

internetové vysielanie 

a poskytovanie AVMS 

v roku 20212
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pandemická situácia súvisiaca s ochorením Covid-19, nepredstavovala však taký výrazný zásah do programovej skladby 
ako tomu bolo v roku 2020.

V programovej štruktúre jednotlivých rozhlasových okruhov došlo v roku 2021 iba k drobným úpravám, ktoré sa prejavili 
v zanedbateľných zmenách podielov programových typov.

Celkový rozsah vysielania RTVS na všetkých rozhlasových okruhoch, vrátane digitálnych, predstavoval 74 494 hodín. Slo-
venský rozhlas mal vzhľadom na svoje poslanie a zákonom dané úlohy tradične vysoký podiel programov vo verejnom zá-
ujme, v priemere tvorili vyše deväťdesiat percent vysielania (viac ako osemdesiatpercentný podiel dosiahli všetky progra-
mové služby okrem Rádia_FM). Premiéry tvorili v roku 2021 sedemdesiatdva percent celkového vysielania, podiel hudby 
a slova bol štyridsaťdva ku päťdesiatim ôsmim percentám. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje pre analógovo vysie-
lané stanice. 

 počet odvysielaných hodín podiel programov vo verejnom záujme

Rádio Slovensko 8 760 82,5 %

Rádio Regina 7 962 84 %

Rádio Devín 8 760 86,2 %

Rádio_FM 8 760 73,8 %

Rádio Patria 5 212 92,4 %

RTVS spolu/priemer 39 454 83,78 %

zdroj: RTVS

Rádio Slovensko

Prvý okruh verejnoprávneho rozhlasu má charakter informačného rádia a je prioritne zameraný na poslucháča v produk-
tívnom veku. Jadro tvorí prúdové vysielanie s orientáciou na aktuálne spravodajstvo a analytickú publicistiku. Popri spra-
vodajstve a publicistike vysiela Rádio Slovensko aj zábavné, hudobné a náboženské programy, rozhlasové hry a priame 
prenosy zo športových podujatí či bohoslužieb. Hudobný formát je rámcovaný najmä populárnou hudbou osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokov, v menšej miere súčasnými hitmi. Charakteristický je vysoký podiel aktuálnej domácej hudobnej 
produkcie. 

Hlavný spravodajský program Rádiožurnál je vysielaný päťkrát denne, Správy každú hodinu a Krátke správy počas dňa so 
začiatkom v tridsiatej minúte hodiny. Tri denné moderované bloky dopĺňajú špecializované relácie ako Nočná pyramída, 
Kontakty, Pozor, zákruta!, Literárna revue, Štúdio svet, K2 či Pálenica Borisa Filana a diskusné programy Sobotné dialógy, 
Z prvej ruky a K veci.

Programová štruktúra v roku 2021 neprešla výraznejšími zmenami. Relácia Hosť Andrei Poláčkovej zmenila v lete moderá-
torku, a tým pádom aj svoj názov na Hosť Nory Gubkovej. Rádio Slovensko a Jednotka v spoločnom projekte Nezabudli sme, 
ďakujeme poďakovali ľuďom, ktorí stáli v tzv. prvej línii počas druhej vlny pandémie ochorenia Covid-19. K deväťdesiatemu 
piatemu výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku pripravila stanica seriál, ktorý priblížil jeho históriu aj jednotlivé re-
dakcie. Slávnostný galavečer, na ktorom vystúpili domáce hudobné hviezdy a Symfonický orchester slovenského rozhlasu, 
odvysielali 9. októbra všetky hlavné rozhlasové okruhy RTVS. Moderátorka Dobrého rána, Slovensko Marianna Kovácsová 
v rámci charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku prešla na bicykli naprieč krajinou a prinášala príbehy ľudí, ktorí 
hľadali pomoc na portáli ludialudom.sk. Stanica odvysielala tiež prenosy športových podujatí, napr. zápasy futbalovej re-
prezentácie v kvalifikácii na majstrovstvá sveta či živé vstupy z letných olympijských hier v Tokiu.

Rádio Regina

Druhý rozhlasový okruh, určený poslucháčom v zrelom veku, vysiela zo štúdií v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach 
pre regióny západného, stredného a  východného Slovenska pod označením Rádio Regina Západ, Rádio Regina Stred  
a Rádio Regina Východ. Poslaním stanice je mapovať život regiónov v komunálnej, spoločenskej aj kultúrnej oblasti, prinášať 
profily ľudí, ktorí sa usilujú o rozvoj svojej obce či mesta, uchovávať a rozvíjať tradície, ľudovú kultúru a prinášať reportáže  
o reáliách regiónov.

2.2 Rozhlasové vysielanie

2021    38
 platných licencií na analógové 
 terestriálne vysielanie

 25
 platných licencií 
    na digitálne vysielanie

 45
 rozhlasových 
 programových služieb 

      19
 celoplošných a multiregionálnych 
 programových služieb

 15
 regionálnych 
 programových služieb

 14
 lokálnych 
    programových služieb

V roku 2021 bolo v platnosti tridsaťosem licencií na analógové terestriálne vysielanie a dvadsaťpäť licencií na digitálne roz-
hlasové vysielanie. Päť programových služieb vysielajú ich vysielatelia výlučne len na základe licencie na digitálne vysiela-
nie, pre pätnásť programových služieb majú ich vysielatelia pridelené zároveň licencie na analógové aj digitálne vysielanie. 
Licencie na digitálne vysielanie má pridelené aj RTVS, ktorá svoje analógové programové služby poskytuje ako vysiela-
teľ na základe zákona bez udelenia licencie. Zastúpenie celoplošných resp. multiregionálnych, regionálnych a lokálnych 
programových služieb je takmer rovnocenné. Podrobnosti o licenciách udelených na vysielanie rozhlasových programo-
vých služieb sú uvedené v zozname držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie v prílohách č.2.

Situácii na rozhlasovom trhu možno považovať za dlhodobo stabilizovanú. Počúvanosť najväčších staníc sa rokmi mení mi-
nimálne. Najpočúvanejšie je rádio EXPRES pred Rádiom Slovensko, nasledujú FUN RADIO, Europa 2, Rádio Vlna a poradie 
prvých siedmich staníc rebríčka počúvanosti uzatvárajú rádiá Jemné a Regina.

Najväčšou udalosťou roku 2021 bola zmena vlastníckej štruktúry troch významných rozhlasových staníc. Spoločnosť Bauer 
Media Group, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie rádia EXPRES, sa stala vlastníkom staníc Europa 2 a Jemné, zatiaľ 
čo majiteľ FUN RADIA získal do svojho portfólia Rádio Vlna.

Po siedmich rokoch ukončilo vysielanie rádio Anténa Rock. Skončilo tiež nitrianske RADIO PLUS, vysielať naopak začali 
nové stanice Dobré rádio, BB FM Rádio a SUB FM. Na nových frekvenciách spustili svoje vysielanie Rádio Viva, Rádio Beta, 
Rádio Košice, Rádio Goldies či Trnavské rádio.

V roku 2021 nastali menšie dlhodobé programové zmeny vo vysielaní rozhlasových staníc Aetter, Rádio Topoľčany a Trnav-
ské rádio. Krátkodobé zmeny vo vysielaní viacerých programových služieb si vyžiadala situácia súvisiaca s pandemickou 
situáciou, ktorá zapríčiňovala častejšie personálne výpadky prejavené napr. v nutnosti náhrady moderovaného vysielania 
za hudobné programy, premiér za reprízy a pod. Významnejšie zmeny vo vysielaní relevantné z pohľadu činnosti RVR a cha-
rakteristika najväčších programových služieb sú podrobnejšie uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

2.2.1 Vysielateľ na základe zákona
Rozhlasové vysielanie RTVS je realizované prostredníctvom deviatich špecificky zameraných rozhlasových staníc. Okrem 
piatich základných terestriálnych okruhov Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio_FM a Rádio Patria prevádz-
kuje RTVS tiež digitálne okruhy Rádio Pyramída, Rádio Litera, Rádio Junior a Radio Slovakia International.

Päť základných rozhlasových okruhov vysiela terestriálne (v pásme veľmi krátkych vĺn; Rádio Regina a Rádio Patria aj 
v  pásme stredných vĺn). Všetky okruhy je možné počúvať prostredníctvom satelitu, verejnoprávneho multiplexu DVB-T 
alebo na internete, a to buď naživo alebo v archíve na webe RTVS ako jednotlivé relácie alebo podcasty. Rozhlas prinášal 
aj v roku 2021 integrované dopravné spravodajstvo pod názvom Zelená vlna vysielané na okruhoch Rádio Slovensko, Rádio 
Regina, Rádio_FM a Rádio Patria a podieľal sa na príprave služby RDS - TMC.

Rozhlasové okruhy RTVS si vo svojom vysielaní pripomínali významné celospoločenské udalosti a štátne a cirkevné sviatky, 
najmä 95. výročie rozhlasového vysielania na Slovensku. Aj v roku 2021 bola významnou témou spravodajstva a publicistiky 
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Maďarské vysielanie Rádia Patria je svojím rozsahom, tematickým a žánrovým záberom najrozsiahlejšie. V programovej 
štruktúre má okrem spravodajstva miesto aj každodenný magazínový blok obsahujúci publicistiku a zábavu. Priestor je 
vyhradený aj pre literárno-dramatickú tvorbu, vzdelávanie a náboženské vysielanie. 

Rusínske a ukrajinské vysielanie sa realizuje spoločne, pričom je rozdelené na rusínsku časť a ukrajinskú časť. Hlavný spra-
vodajský program Rádio noviny je vysielaný v pracovných dňoch striedavo: jeden deň v rusínskom, druhý deň v ukrajinskom 
jazyku. Podobne striedavo sa vysiela aj počas víkendov. Živé vysielanie dopĺňajú zábavné relácie, rozhlasové hry, seriály 
či programy ľudovej hudby. Liturgie pravoslávnej cirkvi a gréckokatolíckej cirkvi sa takisto vo vysielaní striedajú. Patria si  
12. júna pripomenula Deň Rusínov, a pri tejto príležitosti bolo odvysielaných viacero vstupov a relácií v rusínčine aj na Re-
gine Východ.

Redakcia národnostného vysielania v štúdiu RTVS Košice rozšírila v roku 2021 podiel spravodajského vysielania v róm-
skom jazyku. Denný spravodajsko-publicistický formát Rómske slovo doplnila nová relácia určená mladým Rómske slovo 
pre mladých a relácia Džanes, kaj džives?/Vieš, kde žiješ? mapujúca účasť Rómov na historických procesoch 20. a 21. sto-
ročia. V rámci vysielania v rómčine prebehla aj informačná kampaň na podporu očkovania proti ochoreniu Covid-19 a veľký 
priestor bol venovaný téme sčítania obyvateľstva. 

Vysielanie pre nemeckú, českú a poľskú menšinu sa realizuje formou publicistického magazínu osobitne pre každú z menšín.

Spomedzi národnostného vysielania dosiahlo najväčší podiel maďarské vysielanie, tvorilo vyše osemdesiat percent. Podiel 
rómskeho vysielania sa postupne zvyšuje, v roku 2021 bolo odvysielaných 173 hodín (oproti 70 hodinám v roku 2014), čo 
predstavuje vyše trojpercentný podiel na národnostnom vysielaní. Podiel rusínskeho, ukrajinského, ako aj vysielania pre 
ďalšie menšiny je dlhodobo stabilný (bližšie pozri tabuľky v časti 3.3).

Radio Slovakia International 

Radio Slovakia International prináša informácie pre zahraničných poslucháčov o aktuálnom dianí na Slovensku v najširšom 
tématickom spektre, od hospodárskeho a politického diania, cez vzdelávanie, vedu, kultúru a umenie, až po šport, a to  v 
polhodinových magazínoch v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, španielčine a slovenčine. Radio Slovakia Interna-
tional je šírené prostredníctvom satelitu, DVB-T verejnoprávneho multiplexu a internetu a terestriálne v Bratislave a okolí. 

Rádio Pyramída

Rádio Pyramída vysiela rozhlasové hry, publicistické materiály, ocenené diela, legendárne zábavné relácie, nahrávky váž-
nej hudby či dramatickú tvorbu z rozhlasového archívu.

Rádio Litera

Rádio Litera ponúka rozhlasové hry, poéziu, prózu, fíčre, rozprávky, čítanie na pokračovanie a ďalšie rozhlasové spracova-
nie výstupov z oblasti literárnej tvorby.

Rádio Junior
 
Rádio Junior je adresované najmladším poslucháčom. Vysiela rozprávkové hry, monologické rozprávky, detskú literatúru, 
programy o hudbe a pesničky pre deti.

2.2.2 Vysielatelia na základe licencie
EXPRES

Rádio EXPRES vysiela na území celého Slovenska. Hudobným formátom Hot AC sa snaží osloviť najmä poslucháčov vo veku 
dvadsať až štyridsať rokov so stredným a vyšším vzdelaním. 

Programová skladba pozostáva z prúdového vysielania, ktoré zabezpečuje každé štúdio autonómne, a z blokových relá-
cií, pri príprave ktorých sa jednotlivé štúdiá striedajú. Spravodajstvo spája Správy RTVS preberané z Rádia Slovensko a   
Regionálne správy, ktoré vysielajú jednotlivé štúdiá autonómne. Trikrát denne sa vysiela Žurnál Rádia Regina, na príprave 
ktorého sa podieľajú všetky tri štúdiá. Regina je plnoformátové rádio, ktoré ponúka okrem regionálneho spravodajstva 
a publicistiky aj literárne polhodinky, rozhlasové hry, rozprávky na dobrú noc, reflexie a fíčre. Medzi stabilné dlhoročné 
relácie patria Hudobné pozdravy, Zvony nad krajinou, Panoráma, Portréty, Dotyky, Sobotník, Pohotovosť, Husličky z javora 
a ďalšie.

Medzi dlhoročné projekty Rádia Regina patrí pesničková súťaž Košický zlatý poklad a Folklórne leto s Rádiom Regina. Košic-
ké rozhlasové štúdio si pripomenulo deväťdesiate výročie odovzdania budovy košického rozhlasu do užívania galakoncer-
tom a reláciou Hudobné skvosty košického rozhlasového štúdia.

Rádio Devín

Tretí, kultúrno-umelecký rozhlasový okruh je zameraný na náročného poslucháča v oblasti hudby, umeleckého slova a kul-
túrnych informácií. Dáva priestor aktuálnej kultúrno-umeleckej publicistike, umeleckým, literárno-dramatickým a umeno-
vedným rozhlasovým útvarom, ale aj koncertom klasickej, jazzovej, experimentálnej a inej hudby.

Ranný moderovaný blok Ranné ladenie a popoludňajšie prúdové vysielanie pod názvom Ladenie sú doplnené aktuálnou 
publicistikou (pozvánky, príspevky, reportáže, rozhovory) a nadčasovou umeleckou publicistikou (film, divadlo, výtvarné 
umenie, architektúra, dizajn, história), ako aj kultúrnym spravodajstvom Kultúrne správy Rádia Devín.

Vysielanie Rádia Devín kladie veľký dôraz na priame prenosy, reportáže a záznamy z významných kultúrnych a spoločen-
ských podujatí na Slovensku i v zahraničí (koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Slovenskej filharmó-
nie, predstavenia Slovenského národného divadla, letné festivaly, súťaže, vernisáže a pod.). Hovorené slovo má priestor 
najmä večer a cez víkend. Osobitná pozornosť je venovaná uvádzaniu pôvodnej básnickej, prozaickej a dramatickej tvorby, 
ale aj umenovedným štúdiám a recenziám.

Zo stabilných relácií programovú skladbu vypĺňali hudobné Folkfórum, Hudba.sk, Bluetime, Aeterna musica, Musica slovaca, 
Ars musica, literárno-dramatické útvary ako Čítanie na pokračovanie, Ars litera, Verše, Rozprávková hra či publicistické 
Fenomény, Filmový zápisník, Cyklus a iné.

Rádio_FM

Štvrtý rozhlasový okruh je programovou službou orientovanou na náročnejšieho mladšieho poslucháča, ktorému ponúka 
kvalitnú nemainstreamovú hudbu s presahom do širšieho kultúrneho priestoru. Nehudobné relácie sú zamerané na litera-
túru, film, vizuálne umenie, verejný priestor, aktivizmus či spoločenské témy. 

Programová štruktúra sa v roku 2021 nemenila. Denné vysielanie tvoria moderované bloky Ráno na eFeMku, Deň_FM a Popo_
FM, večerné vysielanie vypĺňajú relácie Chrobák v hlave_FM, Pohoda_FM, 100 %, Triaška and Čejka_FM, Živé mesto_FM či 
Pena dní_FM. Programovú štruktúru dopĺňajú špecializované žánrové hudobné relácie ako Headbanger_FM, Signall_FM, 
Bez pózy_FM, Hudba sveta_FM, relácia mapujúca dianie na domácej scéne D2, Demovnica_FM objavujúca nových domácich 
interpretov či česko-slovenská hitparáda Osmička.

Rádio_FM ako po minulé roky odovzdávalo hudobné ceny Rádiohlavy v  rôznych žánrových kategóriách, kvôli epidemic-
kým opatreniam sa však galavečer odohral netradične bez divákov. Napriek pandémii a s ňou súvisiacich obmedzeniam 
Rádio_FM odvysielalo niekoľko moderovaných blokov a koncertov z festivalu Pohoda On The Ground a na konci augusta 
zorganizovalo vlastný Festival Rádia_FM. 

Rádio Patria 

Rádio Patria predstavuje národnostno-etnické vysielanie pre národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Maďarské vysie-
lanie Rádia Patria pripravuje redakcia maďarského vysielania Slovenského rozhlasu. Redakcia národnostno-etnického 
vysielania v Košiciach zabezpečuje vysielanie v rusínskom, ukrajinskom, rómskom, českom a v ďalších menšinových ja-
zykoch. 
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Jemné

Rádio Jemné vysiela na území celého Slovenska. V obsahu vysielania na základe sloganu „viac hudby a menej slov“ domi-
nuje hudba, žánrovo orientovaná najmä na slovenské a svetové „pohodové“ hity. 

V pracovných dňoch dopoludnia je vysielaný moderovaný blok Ranná káva, následne nemoderovaný prúd hudby Príjemne 
v práci, popoludní sa vysiela moderovaný blok Poobedný reštart. Vo večernom piatkovom vysielaní je zahrnutý blok s ná-
zvom Vašich TOP 10 a každodenné nočné vysielanie sedem dní v týždni vypĺňa Večerný relax. Cez víkend dopoludnia je vy-
sielaný moderovaný program Víkendový oddych. Špecifickú víkendovú programovú ponuku uzatvára blok Príjemne doma. 
Vysielanie rádia Jemné obsahuje aj aktuálne spravodajské informácie, dopravný servis a predpoveď počasia.

Po zmene majiteľa došlo vo vysielaní dvakrát k zvýšenie  podielu spravodajstva, čím stúpol aj podiel programov vo verej-
nom záujme. Spravodajstvo bolo po tejto zmene zaradené počas pracovných dní aj do popoludňajšieho vysielania. 

Rádio Lumen

Rádio Lumen je multiregionálnou rozhlasovou stanicou. Profiluje sa ako náboženské, ekumenické rádio. Vzhľadom na 
jeho zameranie tvoria programy vysielané vo verejnom záujme až takmer sedemdesiat percent. Hudobnú zložku vysielania 
tvoria najmä skladby z obdobia šesťdesiatych až deväťdesiatych rokov, no objavuje sa i súčasná slovenská a zahraničná 
tvorba, často zo žánru gospel.

Najväčšie zastúpenie v obsahu vysielania majú publicistické programy (Vitaj doma, rodina!, Lupa, Karmel, Študentské ša-
pitó, História a My, Občan, ÚV hovor a iné) a náboženské programy (Emauzy, Ruženec, Duchovný obzor, Ranné chvály, Veš-
pery a iné). Spravodajstvo reprezentuje relácia Infolumen, hudobné programy relácie Piesne na želanie a Gospelparáda. 
Štandardnú vysielaciu štruktúru v pracovné dni tvoria dopoludňajšie prúdové vysielanie Lumenáda, poludňajší blok spra-
vodajstva, náboženských programov a hudobný blok Hudobný aperitív a popoludňajšie prúdové vysielanie Lumenfórum.  
V podvečernom bloku sa pravidelne objavuje detská relácia Svetielko, spravodajstvo a priamy prenos sv. omše. Vo večer-
nom bloku majú premiéry vybrané publicistické a hudobné relácie. Nočné vysielanie počas celého týždňa tvoria najmä re-
prízy programov. Víkendová programová štruktúra sa skladá z ranného prúdového vysielania (Ranné spojenie), predpolud-
ňajšieho bloku, ktorý reprezentujú relácie Viera do vrecka, Sviatočné Svetielko, poludňajší blok tvorí náboženský program 
Anjel Pána a hudobný blok Hudobný aperitív. V popoludňajšom bloku figurujú publicistické relácie Literárna kaviareň, Vitaj 
doma, Rodina!, náboženský program Korunka Božieho milosrdenstva a hudobný program Piesne na želanie. Večerné vysie-
lanie tvoria spravodajské a náboženské programy, relácie Od ucha k duchu a Karmel. 

2.3 Televízne vysielanie

2021    21
 platných licencií na analógové 
 terestriálne vysielanie

 202
 platných licencií 
     na digitálne vysielanie

 211
 televíznych 
 programových služieb 

      84
 celoplošných a multiregionálnych 
 programových služieb

 32
 regionálnych 
 programových služieb

 95
 lokálnych 
 programových služieb

V roku 2021 bolo v platnosti dvadsaťjeden licencií na analógové terestriálne vysielanie a dvestodva licencií na digitálne 
televízne vysielanie. Výlučne na základe licencie udelenej na analógové vysielania svoju programovú službu ponúka už 
len deväť vysielateľov,ostatní majú pridelenú zároveň aj digitálnu licenciu. Vzhľadom na túto duplicitu bol celkový počet 
programových služieb, ktoré bolo možné v roku 2021 vysielať na základe platnej licencie, dvestojedenásť. Najväčší je podiel 
vysielateľov s lokálnym územným rozsahom (deväťdesiatpäť programových služieb), o niečo menej je celoplošne a multi-
regionálne vysielaných programových služieb (osemdesiatštyri), najmenej regionálnych (tridsaťdva). Dovedna tridsaťpäť 

V obsahu vysielania dominuje hudba, žánrovo orientovaná na aktuálne svetové a slovenské hity. Dominantne sú vo vysielaní 
zastúpené hudobné programy (SK Raňajky, Klub 90, Srdcovky, Show Martina Nikodýma) a spravodajstvo (Infoexpres, Veľké 
správy, Infoflash, Expres počasie, Dopravný servis, ŠPORT). Politickú publicistiku reprezentuje talkšou Braňo Závodský na-
živo, zábavné programy Všetko, čo som vždy chcela vedieť a TOP 3 HEMENDEXU. Štandardnú vysielaciu štruktúru v pracov-
né dni tvorí ranné (Hemendex), predpoludňajšie (EXPRESHITY NONSTOP), popoludňajšie (Bohatý týždeň) a podvečerné (Ma-
túš a Táňa) moderované prúdové vysielanie. Večer a v noci sa vysiela nemoderovaný prúd hudby (Hráme iba hity). Víkendové 
vysielanie tvoria programy Slovenské raňajky, Milujeme víkend, Srdcovky, Expres víkend a zábavné programy. 

Kvôli personálnym obmedzeniam zapríčineným pandémiou koronavírusu rádio EXPRES v roku 2021 viackrát dočasne po-
zmenilo programovú štruktúru. 

Pri trvalej zmene programovej štruktúry v júni vysielateľ nahradil hudobný program Twentyfive programom Expres Víkend, 
čím sa znížil podiel hudobných programov a zvýšil podiel ostatného programu. Podiel programov vo verejnom záujme ostal 
nezmenený. 

FUN RADIO

FUN RADIO je multiregionálnym vysielateľom na území celého Slovenska, jeho vysielanie je orientované na poslucháča 
mladšieho a stredného veku. 

V obsahu vysielania dominuje hudba, primárne sa zameriava na aktuálne svetové a slovenské hity. Vo vysielaní sú zastú-
pené hudobné programy (Víkend vo Fun Rádiu, Najväčšie hity, Fun Rádio, Get Fun), zábavné programy (Ranná šou Fun Rádia 
s Juniorom a Marcelom, Hity, ktoré milujete s Didianou, Popoludnie vo Fun Radiu – Sajfa šou, PPP s Verou, Fun in Slovakia, 
Nedeľná Talkshow so Šarkanom) a spravodajstvo. Štandardnú vysielaciu štruktúru v pracovné dni tvorí Ranná šou Fun Rádia 
a Hity, ktoré milujete, Popoludnie vo Fun Rádiu – Sajfa šou, Najväčšie hity a nočné Fun Rádio Nonstop Hudba. V piatok popo-
ludní je vysielaná zábavná relácia PPP s Verou. Víkendové vysielanie tvoria programy Víkend vo Fun Rádiu, Get Fun a Nedeľná 
Talkshow. Nočné vysielanie tvorí Fun Rádio Nonstop Hudba. 

V roku 2020 bola vysielateľovi predĺžená platnosť licencie do roku 2029, významnejšie zmeny aktuálnej licencie uskutoč-
nené neboli.

Europa 2

Europa 2 patrí medzi multiregionálne rádiá. Cieľovú skupinu tvoria poslucháči vo veku osemnásť až dvadsaťštyri rokov. 

Vysielanie má blokovú vysielaciu štruktúru, jeho obsah vypĺňa z deväťdesiatich siedmich percent hudba zameraná na sú-
časnú svetovú a slovenskú populárnu produkciu. Počas pracovných dní je vysielaná ranná moderovaná šou Wake up!, dopo-
ludnia nemoderovaný prúd hudby Hudba na maximum, popoludní moderovaný blok Šorty & Becca a podvečer moderovaný 
blok Sketch Bros. Nočné vysielanie vypĺňa nemoderovaný prúd hudby Hudba na maxximum. Piatkové večery sú vyhradené 
hudobnému programu venovanému elektronickej tanečnej hudbe Switch. Cez víkendu počas dňa program vypĺňajú mo-
derované programy Víkend na maXXimum, ktoré v sobotu večer dopĺňa hudobný program Radioshow pozostávajúci z mixu 
tanečných hitov od slovenských dídžejov. Vysielanie dopĺňa krátke spravodajstvo, predpoveď počasia a dopravný servis. 

Po zmene majiteľa vysielateľ pristúpil k zníženiu podielu spravodajstva, z ktorého sa zachoval len meteorologický a do-
pravný servis. Znížil sa podiel hudobných programov na úkor ostatných typov programov. 

Rádio Vlna

Multiregionálne Rádio Vlna je rozhlasová stanica vo formáte Oldies AC. Ponúka hudobnú produkciu od šesťdesiatych rokov 
až po súčasnosť, hudobný playlist zdôrazňuje aj claim: „Hity overené časom“. 

Základ programovej skladby tvoria tri denné moderované bloky Dobré ráno s Dominikou a Martinom, Na Vlne s Petrou a Po-
poludnie s Martinou alebo Milanom. Tie sú doplnené hudobnými programami Hity rokov 80tych s Flebom, Osem osemde-
siatok, To najlepšie z Top 1000 hitov a talkšou Poďme sa rozprávať. Piatkový večer patrí Oldies party. Cez víkendy sa vysiela 
moderované prúdové vysielanie pod názvom Víkend na Vlne. Moderované denné vysielanie dopĺňa aktuálne spravodajstvo.
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Pandémia koronavírusu zasiahla do programovej skladby RTVS aj v roku 2021, hoci v omnoho menšej miere ako v pred-
chádzajúcom roku. V januári RTVS reagovala na pandemickú situáciu a pozastavenie prezenčného vyučovania v školách 
zaradením relácie Školský klub. Jednotka odvysielala mimoriadne relácie s odborníkmi o očkovaní či tretej vlne pandémie 
s názvom Koronavírus špeciál. V programe Nezabudli sme, ďakujeme RTVS poďakovala ľuďom, ktorí stáli v tzv. prvej línii 
počas druhej vlny pandémie. Od augusta do jesene vysielala žrebovanie očkovacej prémie Byť zdravý je výhra.
 
Značný vysielací priestor venovala RTVS na Jednotke a Dvojke významným celospoločenským udalostiam, výročiam 
a štátnym aj cirkevným sviatkom. Pokrývala napríklad septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku, pripomína-
la si deväťdesiate piate výročie rozhlasového a šesťdesiate piate výročie televízneho vysielania, sté výročie slovenského 
filmu, sté výročie úmrtia P. O. Hviezdoslava či sté výročie narodenia A. Dubčeka. Vo svojom vysielaní si pripomenula zo-
snulých velikánov Milana Lasicu, Miroslava Žbirku a mnohých ďalších. RTVS pripravila priame prenosy z výročných, spolo-
čenských a charitatívnych podujatí ako Krištáľové krídlo, Slovenka roka, CE.ZA.R., Noc nádejí či Úsmev ako dar, hoci viaceré 
z tradičných podujatí ako Športovec roka či Slnko v sieti sa pre pandémiu neuskutočnili.

V roku 2021 RTVS výraznejšie rozšírila rozsah televízneho vysielania pre národnostné menšiny. Pôvodne polhodinovému 
bloku na Dvojke zväčšila minutáž na celú hodinu a do vysielania pribudli aj nové relácie. RTVS pripravovala vysielanie v je-
denástich jazykoch pre trinásť národnostných menšín. Národnostné vysielanie vyplnilo spolu viac ako dvestotridsaťjeden 
hodín vysielania, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o približne štyridsaťpäť hodín. Celkovou minutážou najrozsiahlej-
šie bolo vysielanie pre maďarskú menšinu (deväťdesiatšesť hodín), vysielanie pre rómsku menšinu vzrástlo na päťdesiat-
šesť hodín (oproti štyridsiatim piatim hodinám v roku 2020), zvýšil sa aj rozsah rusínskeho vysielania (dvadsaťpäť hodín). 
Rozsah vysielania pre ostatné národnostné menšiny v porovnaní s predošlým rokom mierne narástol alebo zostal takmer 
nezmenený (bližšie pozri tabuľky v časti 3.3). Programy v jazykoch národnostných menšín vysielala RTVS najmä na Dvojke, 
menej na Trojke; vo vysielaní Jednotky sa neuplatnili vôbec. 

Jednotka

Jednotka je profilovaná ako rodinný kanál. Základom programovej skladby sú dramatické programy doplnené o spravodaj-
stvo, politickú i ostatnú publicistiku, zábavné programy, dokumenty, detské programy a šport. 

Počas roka 2021 pribudlo v programovej skladbe viacero nových relácií, medzi nimi spotrebiteľský a vzdelávací magazín 
Peniaze s moderátorkou Helenou Tomkovou o svete financií či relácia Dedovizeň o tradíciách a zvykoch národnostných 
menšín na Slovensku, ale aj krajanov v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku či Chorvátsku. Nový spravodajský 
formát Správy bez kravaty mal ambíciu prinášať podstatné udalosti pozitívnou a odľahčenou formou. Novinkami boli aj de-
saťdielny magazín Ako bývať, ako žiť o trendoch v bývaní, architektúre a dizajne a dvanásťdielny dokumentárny cyklus EKO 
ďalej, ktorý odhaľuje prípady ekokriminality.

Po roku sa na obrazovky vrátila pozmenená relácia Silná zostava s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou a stálou 
hostkou komičkou Simonou Salátovou. Dlhoročná relácia Tajomstvo mojej kuchyne zmenila moderátorov, Kamilu Magálovú 
a Pavla Pospíšila nahradila dvojica Robo Papp a Gabo Kocák.

V primetime Jednotky mali silnú pozíciu zábavné programy. Ťažiskovým projektom jesennej vysielacej sezóny bola nová 
šou Pečie celé Slovensko, v ktorej dvanásť amatérskych pekárov súťažilo v cukrárskom umení. Programom sprevádzali mo-
derátori Juraj Bača a Milan Junior Zimnýkoval. Odvysielané boli premiérové časti programov Zlaté časy a Milujem Sloven-
sko, ôsma séria interaktívnej súťažnej šou Čo ja viem, súťažno-zábavná šou Záhady tela, mimo primetimu talkšou Boris & 
Brambor či late-night talkšou Petra Marcina Neskoro večer. Pokračoval satirický seriál Pumpa v hlavných úlohách s Danom 
Heribanom a Michalom Kubovčíkom, rodinná zábavná súťaž 5 proti 5 aj súťažná relácia Duel.

Dokumentárny cyklus Slovenský panteón pokračoval dokumentami o  Antonovi Srholcovi, Jurovi Jánošíkovi, Ľudovítovi 
Štúrovi, Jozefovi Gabčíkovi, Andrejovi Hlinkovi, sv. Cyrilovi a Metodovi, Alexandrovi Dubčekovi, Gustávovi Husákovi a Pet-
rovi Saganovi. 

Jednotka pripravila špeciálne vysielanie Pápež František na Slovensku. Divákom ponúkla dvadsať hodín priamych prenosov 
počas štyroch dní na všetkých miestach, ktoré na Slovensku navštívil. Odvysielala tiež reportážny dokument Pripravení na 
Svätého Otca o duchovnej príprave na návštevu Svätého Otca v Košiciach a v Prešove. Do vysielania zaradila aj slávnostný 
ceremoniál udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentkou SR dvadsiatim štyrom osobnostiam.

Jednotka v priebehu roka odpremiérovala niekoľko slovenských filmov, na viacerých sa koprodukčne podieľala. Uiedla 
napr. záverečnú piatu časť minisérie Mária Terézia, koprodukčné filmy RTVS Jozef Mak a Šarlatán či nové rozprávky Ako si 

vysielateľov malo licenciu udelenú len na vysielanie doplnkového vysielania, čo znamená, že sto percent ich vysielania 
tvoril iba videotext, reklama alebo telenákup. Podrobnosti o jednotlivých licenciách udelených na televízne vysielanie sú 
uvedené v zozname držiteľov licencií v prílohe č. 3.

Najvýraznejšia zmena v oblasti televízneho vysielania nastala v poslednom kvartáli roka, keď svoje vysielanie spustili dve 
celoslovenské športové televízie. Ako prvá začala 6. októbra vysielať programová služba súkromného vysielateľa MAC TV, 
s.r.o. JOJ ŠPORT, 20. decembra do éteru vstúpil vysielateľ verejnej služby RTVS s televíznou stanicou RTVS Šport, ktorej 
štart sa z dôvodu pandémie odložil z pôvodne avizovaného roku 2020.

Športové televízie doplnili pomerne stabilný televízny trh, ktorému dlhodobo dominujú plnoformátové programové služby 
dvoch súkromných vysielateľov TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.) a JOJ (MAC TV, s.r.o.) a dva okruhy vysiela-
teľa na základe zákona Jednotka a Dvojka (RTVS). Plnoformátový je aj tretí okruh RTVS Trojka, ktorá je na trhu od minulého 
roka a s výnimkou spravodajstva vysiela výlučne produkciu z archívu RTVS. 

Uvedené nové športové stanice sa zaradili k takzvaným monotypovým programovým službám, teda kanálom s najmenej 
osemdesiatimi percentami programov jedného programového typu. Na dramatické programy sa z  celoplošných staníc 
takto orientujú Dajto, DOMA, JOJ PLUS, WAU, na detské vysielanie Jojko, ŤUKI a Rik, spravodajstvu sa venuje televízia TA3 
a výlučne nábožensky má vysielanie zamerané katolícka televízia LUX.

Ostatné televízie na Slovensku zastrešujú svojím obsahom predovšetkým regionálny až lokálny priestor. Popri miestnom 
spravodajstve a publicistike tvoria obvyklú obsahovú náplň ich vysielania aj prenosy či záznamy z rokovaní miestnych zastu-
piteľstiev. RVR udelila v roku 2021 šesť nových licencií na tento typ vysielania, ale iba v troch prípadoch (TV Florena, TV Ana-
bela a Dunajskostredská mestská televízia - DSTV) ide o nových vysielateľov; v ostatných prípadoch len doterajší vysielatelia 
doplnili resp. nahradili dovtedajšie analógové vysielanie digitálnym. Konkrétnosti udelených licencií sú uvedené v časti 3.2.1.

Najčastejšou zmenou vo vysielaní regionálnych televízií bola v roku 2021 vyššia frekvencia vysielania bohoslužieb. Vysiela-
telia tak reagovali na potrebu sprístupniť veriacim omše z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z pandemickej situácie. 

Aj vo všeobecnosti možno o televíznom vysielaní v roku 2021 konštatovať, že prirodzene odrážalo aktuálnu spoločenskú 
situáciu vyplývajúcu z pandémie Covid-19. Témy súvisiace s pandémiou sa neobjavovali len v spravodajstve a aktuálnej 
publicistike, ale prejavili sa aj v zaradení nových formátov - Jednotka, JOJ a TV MARKÍZA od augusta do októbra vysielali 
žrebovanie štátnej lotérie na podporu očkovania proti Covid-19 Byť zdravý je výhra, Jednotka raz týždenne do vysielania 
zaraďovala aj rovnomennú večernú šou. 

Podrobnejšie sú zmeny vo vysielaní najväčších programových služieb uvedené v nasledujúcich podkapitolách. 

2.3.1 Vysielateľ na základe zákona
Televízne vysielanie RTVS sa prevažnú časť roka 2021 realizovalo na troch vysielacích okruhoch. Tesne pred koncom roka 
RTVS spustila vysielanie novej programovej služby RTVS Šport.

RTVS odvysielala v  roku 2021 na všetkých štyroch televíznych okruhoch spolu viac ako dvadsaťštyritisíc hodín progra-
mu, z toho najviac na Jednotke a Dvojke, najmenej na najmladšom okruhu Šport. Podiel programov vo verejnom záujme 
bol vzhľadom na poslanie a zákonnom dané úlohy RTVS na všetkých okruhoch dominantný, na troch z okruhov presia-
hol osemdesiatpäť percent, na Dvojke dosiahol bezmála deväťdesiatosem percent. Podiel premiér bol najvýznamnejší na 
Dvojke, kde tvoril takmer polovicu odvysielaného programu, najnižší na Trojke, ktorá je dramaturgicky zameraná na vysie-
lanie z archívnych fondov.

 počet odvysielaných 
hodín

podiel programov 
vo verejnom záujme

podiel 
premiér

Jednotka 8 760 79,21 % 31,36 %

Dvojka 8 036,68 97,78 % 48,96 %

Trojka 6 996,37 85,04 % 10,15 %

Šport 396,61 93,22 % 17,38 %

RTVS spolu/priemer 24 185,42 88,81 % 26,96 %
Zdroj: RTVS
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Aktuálne politicko-spoločenské dianie bolo mapované denne v reláciách Správy – Hírek, Správy v slovenskom posunkovom 
jazyku a v Správach a komentároch. Regionálne spravodajstvo prinášali Správy RTVS z regiónov. Dvojka pravidelne vysielala 
tiež záznamy z rokovaní NR SR.

Blok národnostného vysielania na Dvojke sa rozšíril z polhodiny na celú hodinu, ktorú vypĺňali národnostné magazíny aj 
nové relácie Od prameňa, Romano Hero, Fórum a Ahoj Romale. Nedeľné ráno už tradične venovala prenosom z omší a ná-
boženskej publicistike, napr. magazínu Orientácie či duchovnému príhovoru Slovo.

Veľký priestor Dvojka vyčlenila športu. Odvysielala prenosy zo Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní, Tour de France, zá-
pasy z futbalového EURO, hokejových majstrovstiev sveta v Rige, v lete prenosy z letných olympijských hier a paralympiády 
v Tokiu, kvalifikačné zápasy hokejovej reprezentácie na zimné olympijské hry 2022, hokejovej Extraligy, futbalovej Fortuna 
ligy a ďalšie.

Trojka

Tretí televízny okruh RTVS je formátovaný ako oddychová stanica prioritne zameraná na divákov nad šesťdesiat rokov. 
Programovým základom Trojky je bohatý televízny archív RTVS obsahujúci programy všetkých žánrov, od dokumentov 
cez dramatické, hudobné a zábavné programy, až po publicistiku a vzdelávanie. Ambíciou stanice je prezentovať to naj-
lepšie, čo sa vytvorilo v Československej a neskôr v Slovenskej televízii. Trojka sa vrátila ku konceptu televíznych hlása-
teliek.

Dopoludňajšie vysielanie tvoria publicistické magazíny, dokumenty o prírode a významných osobnostiach našej minulosti, 
vlastivedné prechádzky po kultúrno-historických pamiatkach, ako aj hudobné a folklórne pásma. Vo večernom vysiela-
ní dominuje pôvodná dramatická tvorba, hudobno-zábavné relácie a rozsiahlejšie dokumentárne cykly. Trojka paralelne 
s Jednotkou vysiela hlavné večerné televízne spravodajstvo a skrátené športové spravodajstvo.

Na jeseň sa na obrazovky dostali vynovené zábavné programy Vtipnejší zostáva s Rasťom Piškom a Clippato 2 s Martinom 
Babjakom. Pôvodný formát Kde bolo, tam bola... pripomenul divákom populárnu hudbu uplynulých desaťročí. Trojka v se-
demnástich pokračovaniach vrátila na obrazovky Večer Milana Markoviča s aktuálnym predslovom a záverečnou bodkou 
Milana Markoviča. Dokumentárny cyklus Takí sme boli mapoval dejiny televízneho vysielania, cyklom Príbehy slávnych si 
stanica pripomenula legendy televíznej obrazovky, medzi inými Jozefa Kronera, Waldemara Matušku a Tomáša Holého. 
Pokračovalo vysielanie magazínu pre seniorov Klub aj rozhlasovej relácie Nočná pyramída. Televíznu podobu dostala aj 
rozhlasová relácia Hosť Nory Gubkovej.

Z archívu Trojka vysielala aj legendárny zábavný program trojice Kaiser – Lábus - Korn Možno príde aj kúzelník či hrané se-
riály z českej produkcie Žena za pultom a Četnícke humoresky.

Šport

Vysielanie štvrtého televízneho okruhu RTVS bolo spustené až 20. decembra 2021. Okrem priamych prenosov športových 
podujatí ponúkol Šport do konca roka aj športové spravodajstvo a publicistiku, rôzne archívne materiály, magazíny o zdra-
vom životnom štýle či dokumenty o slovenských športových velikánoch. 

2.3.2 Vysielatelia na základe licencie
TV MARKÍZA 

TV MARKÍZA je plnoformátová rodinná televízia zameraná na aktívneho diváka vo veku dvanásť až päťdesiatštyri rokov. 
V programovej štruktúre majú dominantný podiel dramatické programy. Za nimi s veľkým odstupom nasleduje ostatná 
publicistika, spravodajstvo a zábavné programy. V roku 2021 neboli v programovej skladbe televízie vykonané také zme-
ny, ktoré by sa premietli do zmien programových typov.

Z dramatických programov pokračovalo vysielanie druhej série rodinného komediálneho seriálu Pán profesor, ktorý pat-
ril k  najsledovanejším titulom vysielateľa. Zaradený bol nový komediálny seriál Najhorší týždeň môjho života, vysiela-
teľom promovaný ako „komédia chýb, nedorozumení a vzťahových katastrof“. V programovej skladbe si udržal miesto  

nezobrať princeznú a Hodinárov učeň. V rámci projektu Zlatá klasika pri príležitosti stého výročia slovenského filmu Jed-
notka odvysielala filmy Varúj..!, Vlčie diery, V piatok trinásteho, Obchod na korze, Majster kat a ďalšie.

Spravodajstvo bolo okrem hlavnej spravodajskej relácie Správy RTVS zastúpené tiež programami Ranné správy RTVS, Noč-
né správy RTVS a Správy a komentáre. Kratšie Správy RTVS sa vysielali počas dňa aj o 12. a 16. hodine. Politická publicistika 
bola na Jednotke zastúpená najmä dlhoročne vysielanou diskusnou reláciou O  5 minút 12. Občianska publicistika mala 
priestor v programe Občan za dverami, investigatíve sa venovala relácia Reportéri. Pokračovalo vysielanie magazínov Po-
stav dom, zasaď strom, Hurá do záhrady, Slovensko v obrazoch, Svet v obrazoch a Autosalón. 

Víkendové rána už tradične Jednotka vyhradila vysielaniu pre detského diváka. Od jesene do programovej štruktúry zaradi-
la nové detské pásmo Karavan s moderátorom Martinom Vanekom. Novinkami pre deti boli aj relácia Čekyho hudobný labák 
a rodinný koprodukčný seriál Mami, kúp mi psa.

K najsledovanejším programom Jednotky patrili prenosy športových podujatí. Išlo najmä o futbalové EURO 2020, zápasy 
Európskej ligy UEFA a Európskej konferenčnej ligy, kvalifikácia na majstrovstvá sveta vo futbale 2022 či zápasy Slovenska 
na MS v hokeji v Rige, po ktorých nasledovala talkšou Richarda Lintnera Citronáda.

Dvojka

Vysielanie Dvojky je zamerané na náročného diváka, špecifické socio-profesné skupiny, veriacich a národnostné menši-
ny a regióny. Mapuje najdôležitejšie udalosti v oblasti kultúry a reaguje na závažné spoločensko-politické problémy. V jej 
programovej skladbe majú miesto okrem dominantnej publicistiky tiež dokumenty, diskusie, tzv. artové filmy, detské 
programy a šport.

V roku 2021 Dvojka uviedla novú súťažnú šou Fenomén 21, v ktorej proti sebe stáli súťažiaci s nadpriemernou inteligenciou. 
Medzinárodná šou Virtuózi V4+ predstavila mladé talenty z oblasti vážnej hudby z krajín Vyšehradskej štvorky a Chorvátska. 

K šesťdesiatemu piatemu výročiu televízneho vysielania na Slovensku pripravila Dvojka dvanásťdielny dokumentárny se-
riál v koprodukcii s Českou televíziou Na programe Televízia o spoločnej histórii Československej televízie od jej vzniku do 
roku 1992 a trojdielnu dokumentárnu sériu  Bratislavské pondelky. Nová séria dokumentárneho seriálu Radosť zo života 
v pätnástich dieloch predstavila osobnosti ako Zdena Gruberová, Jozef Adamovič, Karol Machata, Jozef Bednárik, Vilma 
Jamnická či Elo Romančík. Desať večerov venovala Dvojka cyklu Zlaté šesťdesiate s tematicky nadväzujúcim filmom pri 
príležitosti stého výročia slovenského filmu.

Dokumentárny cyklus Pandémia SK priniesol pohľady deviatich slovenských dokumentaristov na pandémiu koronavírusu. 
V desiatich dokumentoch účinkoval celý rad slovenských odborníkov z oblasti medicíny, biológie, zdravotníctva, školstva, 
sociálnych vied či hrdinovia z tzv. prvých línií. Dvojka odvysiela tiež šesť premiérových častí dokumentárneho seriálu Ikony 
o popredných osobnostiach modernej slovenskej architektúry a ich najznámejších dielach a dvanásťdielnu dokumentárnu 
sériu Metropola o zaujímavých miestach Bratislavy.

Z dramatiky priniesla Dvojka napríklad druhú sériu talianskeho seriálu podľa románu Eleny Ferrante Geniálna priateľka, 
seriál Nula nula nula rovnakej proveniencie či ruský seriál Zulejka otvára oči. Pri príležitosti dvestosedemdesiateho piateho 
výročia narodenia Mórica Beňovského uviedla premiérovo vo vysokom rozlíšení digitálne zretušovaný seriál Vivat Beňovský.

Dvojka pokračovala vo vysielaní diskusných relácií Večera s Havranom, Do kríža a tiež SK Dejiny. Piatkové večery vyčlenila 
pre talkšou Trochu inak s Adelou. Pokračovalo aj vysielanie talkšou Aleny Heribanovej Anjeli strážni aj talkšou o vede Expe-
riment s Gregorom Marešom. Experiment špeciál: Naživo na Mars priniesol naživo zábery z pristátia roveru NASA Perseve-
rance na marse.

Projekt Klubtúra predstavil lokálnu klubovú scénu a priniesol dvadsať koncertov a diskusií s hosťami, ktoré moderovali 
Michal Kaščák a  Martin Valihora. Projekt podporilo ministerstvo kultúry a  mal pomôcť nezávislej klubovej scéne počas 
pandémie. V lete odvysielala Dvojka päť špeciálnych programov Klubtúra on the Ground.

Z  detskej tvorby Dvojka uviedla tretiu sériu animovaného vzdelávacieho seriálu o  etikete Chochmesovci aj novú sériu 
detského vzdelávacieho seriálu pre rómsku menšinu S vami doma – Tumencakhere, na Vianoce premiérovú časť kopro-
dukčného animovaného seriálu RTVS Websterovci. Detské vysielanie na Dvojke reprezentoval aj Večerníček s následným 
pásmom rozprávok pre deti.
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Zahraničnú dramatickú produkciu ďalej tvorili celovečerné filmy a akvizičné seriály. Šlo o už v minulosti etablované krimi-
nálne a akčné seriály, napr. Kosti, Vtierka Castle, C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, 9-1-1 či animovaný satirický seriál Simpso-
novci. 

Dramatickým programom orientovaným na detského diváka vyhradil vysielateľ priestor tradične najmä v ranných a dopo-
ludňajších hodinách cez víkend (napr. Káčerovo, SpongeBob, Labková patrola, Dobré ráno s Jojkom). 

Medzi zábavnými programami dominovala na JOJ domáca produkcia. Novinkou v tejto kategórii bola súťažná šou Dom 
snov. Ostatné zábavné formáty plynulo pokračovali z predchádzajúceho roka. K takým patria humoristické a súťažno-zá-
bavné šou Sedem, Nikto nie je dokonalý, Inkognito, IQ taxi, S pravdou von a Rozum v hrsti, ďalej relácia o výcviku domácich 
miláčikov Miláčkovo, kuchárske šou Moja mama varí lepšie ako tvoja, Bez servítky a Rozpáľ to, šéfe!, talentová šou Česko 
Slovensko má talent a tiež relácia V siedmom nebi. JOJ odvysielala aj viacero reality šou, napr. Bučkovci 2 – Slnko, seno, 
dedina, Bučkovci 3, Habovřesky. 

Zo zahraničných zábavných formátov vo vysielaní JOJ dominovali tiež reality šou s rôznym zameraním, napr. Dom snov do 
100 dní, Dizajnérske duo Nate a Jeremiah, Letecké katastrofy, Paranormálne záhady, Spackané plastické operácie či Prest-
reté. 

Zastúpenie spravodajských programov zostalo oproti minulému roku nezmenené. Tvorili ho hlavné večerné (Noviny TV 
JOJ, Šport a Najlepšie počasie), ranné (Ranné noviny), poludňajšie (Noviny o 12:00) a podvečerné spravodajstvo (Noviny). 

Vo vysielaní zostali i dlhodobo vysielané publicistické relácie Krimi, Topstar, Nová záhrada, Nové bývanie, Nové bývanie 
Dizajn a Na chalupe, ako i politicko-publicistická relácia Na hrane.

Na rozdiel od predošlého roku, v roku 2021 JOJ nevysielala žiadnu osobitnú reláciu zameranú prevažne na informácie týka-
júce sa ochorenia Covid-19. V súvislosti s pandémiou však do vysielania zaradila vysielanie žrebovania tzv. štátnej lotérie 
na podporu vakcinácie Byť zdravý je výhra.

JOJ PLUS 

JOJ PLUS je monotypovou programovou službou so zameraním na vysielanie dramatických programov, ktoré sú doplnené 
zábavou a publicistikou zastúpenými nižšími podielmi. Charakter televízie sa v roku 2021 nezmenil. 

Programovú ponuku vo výraznej miere tvorili tituly už na JOJ PLUS v minulosti vysielané, ale aj v tituly z aktuálnej ponuky 
JOJ či totožné s televíziou WAU, vysielanie JOJ PLUS je teda do značnej miery tvorené reprízami.

Dramatické programy reprezentovali domáce aj zahraničné celovečerné filmy a seriály. Zo zahraničnej tvorby napr. o dlho-
dobo vysielané kriminálne a akčné tituly, C.S.I.: Kriminálka Miami, Kosti, 9-1-1, Vraždy v Brokenwoode, Stratené duše, Agent-
ka bez minulosti, JOJ PLUS naďalej vysielala aj animovaný satirický seriál Simpsonovci. Slovenskú dramatickú produkciu 
zastupovali najmä staršie tituly, napr. Súdna sieň, Prvé oddelenie, Dr. Ludsky, Dr. Dokonalý, Zoo, Skutočné príbehy, Policajti 
v akcii, Aféry, Ochrancovia a Rodinné záležitosti, Dr. Ema, komediálne seriály Profesionáli, Naši, Dvojičky, Kutyil s.r.o. a Do-
videnia, stará mama!, Hoď svišťom, Svet podľa Evelyn. Po prvý raz do vysielania JOJ PLUS vysielateľ zaradil české seriály 
Lajna a Slunečná a tiež archívny československý seriál Slovácko sa nesúdi. 

Medzi zábavnými programami domácej produkcie taktiež prevažovali tituly z vysielania minulých rokov, napr. Plus mínus, IQ 
taxi, S pravdou von, Heslo, Pošli ďalej, Po škole, Miláčkovo, Moja mama varí lepšie ako tvoja, Bez servítky, Všetko čo mám rád, 
Všetko čo má Ander rád, Nákupné maniačky, Česko Slovensko má talent, Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina. Novinkou v tomto 
žánri boli súťažno-zábavná relácia Dom snov a  kuchársku šou Prestreté z českej produkcie. 

Televízia tiež vysielala pre ňu typické formáty zahraničnej produkcie, napr. Letecké katastrofy, Najlepšie svetové videá, 
Najlepšie svetové talenty, Najlepší na svete, Oktagon magazín, Tajné životy boháčov, Áno, šéfe USA, Poklady z blšáku, Zlato 
v garáži Hotelová inšpekcia, Extrémni žgrloši, Tradičné recepty z celého sveta, Keď je pečenie umenie, Veľké upratovanie, 
Najšpinavšie domácnosti, Luxus(ne), V divočine s Bearom Gryllsom, Blázni do zrubov, Môj vysnívaný dom na Havaji, Kúpili sme 
farmu, Malý kúsok raja, Premeny domov na Havaji, Domy na brehu jazera, Dizajnérske duo Nate a Jeremiah, Dom snov za 100 
dní, Najkrajší dom v ulici, Majstri aukcií. 

Publicistiku reprezentovali programy Kinosála, Na chalupe, Nové bývanie, Nové bývanie – Dizajn, Nová záhrada a Postavíme, 
opravíme, zveľadíme. 

seriál Oteckovia o osudoch štyroch mladých otcov, ktorý je vo vysielaní už štyri vysielacie sezóny. Štvrtou sériou po-
kračoval aj dramatický seriál z lekárskeho prostredia Sestričky. TV MARKÍZA naďalej vysielala aj rodinný seriál Červené 
pásky, ktorý je slovenskou adaptáciou katalánskej predlohy a prináša osudy pacientov z prostredia nemocnice. Kome-
diálny seriál z prostredia slovenského vidieka Horná Dolná pokračoval už dvanástou a trinástou sériou, sitkom Susedia 
deviatu. Z dramatiky boli odvysielané tiež filmové tituly Zázraky z neba, Chlap na střídačku, Zrodila sa hviezda, Pokémon: 
Detektív Pikachu, Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny, Shazam!, Aquaman, Godzilla 2: Kráľ monštier, MEG: Hrozba 
z hlbín a ďalšie.

V segmente zábavných programov dominovala siedma séria speváckej súťaže SuperStar a druhá séria reality šou Svadba 
na prvý pohľad, v rámci ktorej experti z oblasti psychológie a genetiky vytvárajú ideálne páry z nezadaných ľudí. TV MAR-
KÍZA vysielala aj druhú sériu reality šou Utajený šéf, v ktorej sa vysokí manažéri úspešných firiem v prestrojení zaraďujú 
medzi radových zamestnancov. Trinástou sériou pokračovala reality šou Farma, vo vysielaní si udržala miesto aj zábavná 
rodinná šou Tvoja tvár znie povedome, ktorá pokračovala šiestou sériou, a talkšou Adely Vinczeovej a Dana Dangla 2 na 1. 

Spravodajstvu dominoval hlavný spravodajský program Televízne noviny, ktorý bol najsledovanejším spravodajským 
programom roku 2021 v rámci celého trhu. Hlavný spravodajský blok dopĺňali Športové noviny a Počasie. Okrem toho sa 
vysielali Prvé Televízne noviny o 17. hodine a Ranné Televízne noviny v rámci programu Teleráno.
 
Publicistiku aj v roku 2021 reprezentoval popri rannom magazíne Teleráno formát Reflex a relácia z prostredia šoubiznisu 
Smotánka. Politickú publicistiku predstavovala diskusná relácia Na telo s moderátorom Michalom Kovačičom o aktuál-
nych spoločenských a politických otázkach

DOMA

DOMA je monotypová programová služba profilujúca sa ako televízia pre mladých aktívnych ľudí so špeciálnym zameraním 
na ženského diváka. V roku 2021 nenastali v programovej skladbe také zmeny, ktoré by sa premietli do zmeny podielov 
programových typov, takže formát stanice ostal zachovaný. 

Dominantné zastúpenie v programovej štruktúre mali dramatické programy, ktoré zastupovali zahraničné seriálové a fil-
mové tituly, napr. Spútaný motýľ, Dve tváre Istanbulu, Búrlivé víno, Malý vianočný zázrak, Dobrý doktor, Chicago Med. Miesto 
v programovej skladbe mali aj zábavné programy (Adela show, Koleso šťastia) a publicistika (Reflex, Smotánka).

DAJTO

DAJTO je monotypová programová služba profilujúca sa ako filmová a „comedy“ stanica orientovaná prevažne na muž-
ského diváka. V roku 2021 neboli v programovej skladbe televízie vykonané žiadne zmeny, ktoré by sa premietli do zmien 
programových typov, čiže formát stanice bol obdobný ako v predošlých rokoch. 

V programovej skladbe boli najviac zastúpené dramatické programy. Odvysielané boli seriálové a filmové tituly Prodigal 
Son (Márnotratný syn), Manifest, Myšlienky vraha, NCIS: Los Angeles, Smrtonosná zbraň, S.W.A.T., Dva a pol chlapa, Priatelia 
a iné. Popri tomto type tvorby mali v programovej skladbe zastúpenie aj zábavné programy, ostatná publicistika a spravo-
dajstvo (Športové noviny). Významné miesto v programovej štruktúre zastával šport. Vysielané boli napr. prípravné zápasy 
slovenskej hokejovej reprezentácie, zápasy NHL a zápasy z domácej futbalovej Fortuna ligy.

JOJ 

JOJ je plnoformátovou programovou službou s väčšinovým podielom dramatických programov. Programovú skladbu do-
pĺňajú spravodajstvo, zábava a  politická a ostatná publicistika. Vzhľadom na podiely programových typov sa charakter 
televíznej stanice v roku 2021 nezmenil.

Výraznú časť dramatických programov tvorila slovenská produkcia. Ako nové domáce tituly televízia vysielala seriály Slo-
vania, Nemocnica, Bodka a Semafor. Z prechádzajúcich rokov zostali vo vysielaní napr. tituly Súdna sieň, Nový život, Prvé 
oddelenie, Za sklom, Záchranári, Skutočné príbehy, Aféry, Policajti v akcii, Rodinné záležitosti a komediálne tituly, medzi 
inými Naši, Profesionáli, Prázdniny, Hoď svišťom, Delukse, Uhorčík, Ministri, Dvojičky, Svet podľa Evelyn, Hrobári, Mafstory. 
Českú seriálovú produkciu zastupovali Most, Modrý kód a komediálny titul Lajna.
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2021 nemenil. Vysielateľ na jeseň uskutočnil len drobné úpravy programovej štruktúry s nepatrným znížením podielu spravo-
dajstva mierne, miernym navýšením podielov hudobných, detských a vzdelávacích programov a výraznejším, štvorpercent-
ným nárastom podielu dokumentárnych programov na úkor ostatnej publicistiky a náboženských programov. 

Náboženské programy zastupujú najmä priame prenosy sv. omší, pobožností (Adorácia, Fatimské soboty) a záznamy mod-
litieb (Ruženec, Anjel Pána, Hodina milosrdenstva). Publicistiku reprezentujú diskusné relácie Doma je doma, Medzi nebom 
a zemou, Moja misia magazín, Luxáreň. Medzi vzdelávacími programami figurujú relácie U Nikodéma, Fundamenty, Tvorivo, 
vKontexte. V súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku TV LUX odvysielala v roku 2021 viacero priamych prenosov 
a publicistických programov zameraných na mapovanie a hodnotenie tejto návštevy (Štúdio špeciál). 

Programom zameraným na detského diváka vyhradil vysielateľ priestor najmä v  podvečerných hodinách cez týždeň  
a v dopoludňajších hodinách cez víkend (napr. Klbko, Gu100). 

Spravodajské programy tvorí denné spravodajstvo (Krátke správy) a relácie Spravodajský súhrn, Vaticano a Správy zo Svätej 
Zeme. 

V rámci dramatických programov LV LUX odvysielal celovečerné filmy zo zahraničnej aj domácej produkcie. Slovenskú re-
prezentovala napr. séria štyroch hraných poviedok Mama, Susedka, Ex a Duša či seriál Fara v meste. Dokumentárne programy 
zaraďoval vysielateľ najmä do víkendovej programovej štruktúry, pričom šlo prevažne o zahraničné tituly zamerané na ná-
boženskú problematiku, napr. Fatimské posolstvo, Katolícka Austrália, Eucharistické zázraky. V kategórii hudobné programy 
pokračovalo vysielanie záznamov koncertov (Hudobné pódium) i piesní na želaní (Na tónoch vďačnosti).

TV8

TV8 je programová služba s dominantným podielom telenákupu. Jadro vysielania tvoria veštenie naživo a interaktívne hry.

V roku 2021 vysielateľ upravil svoju programovú skladbu tak, že zvýšil podiel ostatnej publicistiky (k motoristickému maga-
zínu Spiatočka pribudol program Po stopách zdravia). Pribudli nové vzdelávacie programy Dobré rady starej mamy a Cvičíme 
so Zorou. Okrem nich boli vysielané aj hudobné programy Zaspievaj si ľudovku a Hudobná chvíľka.

2.3.3 Vysielanie teletextu
Teletext je podľa DZ doplnkovou obsahovou službou, ktorá priamo súvisí s televíznou programovou službou a primerane sa 
naň vzťahujú ustanovenia ZVR. V roku 2021 malo licenciu na vysielanie teletextu šestnásť oprávnených vysielateľov, ktorí 
ho vysielali na dvadsiatich televíznych programových službách. Verejnoprávny vysielateľ RTVS vysielal teletext na štyroch 
programových službách. V roku 2021 nedošlo vo vysielaní teletextu po obsahovej ani technickej stránke k výraznejším 
zmenám.

2.3.4 Vysielanie HbbTV
HbbTV je doplnková obsahová služba, ktorá spočíva v kombinácii televízneho vysielania a širokopásmového internetu, kto-
rú je možné využívať na televíznych prijímačoch vyrobených v posledných rokoch. Je priamo spojená s televíznou progra-
movou službou a divák si ju môže zapnúť stlačením tlačidla na ovládači od televízneho prijímača. Divák je na pozadí aj 
naďalej schopný sledovať vysielanie televíznej programovej služby, zároveň však je na popredí v prostredí HbbTV. V rámci 
HbbTV je možné poskytovať nové EPG aj s obrazovými prílohami, tzv. super teletext, archív vysielania, tematické informá-
cie (napr. v prípade olympiády alebo iných súťažných podujatí), živú panorámu a pod., ale tiež vykonávať rôzne prieskumy 
či hlasovania divákov. HbbTV umožňuje divákovi rozhodnúť sa, ktorú časť HbbTV chce využívať a kedy.

Doložka doplnkovej obsahovej služby HbbTV je bežnou súčasťou digitálnych licencií.

WAU 

Televízia WAU je monotypovou programovou službou so zameraním na ženské publikum. Dominantné dramatické progra-
my dopĺňa zábava a v menšej miere ostatná publicistika. Charakter stanice sa v roku 2021 nemenil. V prevažnej miere sa 
vysielali staršie aj novšie programy staníc JOJ a JOJ PLUS. 

Slovenskú dramatickú tvorbu zastupovali staršie seriály Nový život, Súdna sieň, Ochrancovia, Rodinné záležitosti, Ako som 
prežil, Záchranári, Skutočné príbehy, Policajti v akcii, Aféry, Prvé oddelenie, Dr. Ludsky, Pravá tvár, Dedičstvo, Dvojičky, Dovi-
denia, stará mama!, Kutyil s.r.o., Hoď svišťom, Divoké kone, Zoo, Panelák. Z českej produkcie WAU odvysielala nový kome-
diálny seriál Slunečná.

Zahraničnú produkciu predstavovali prevažne seriály. Tematicky výrazne prevažovali kriminálne a akčné programy, napr. 
Vraždy v Brokenwoode, Kosti, C.S.I.: Kriminálka Miami/New York/Las Vegas, Hawaii 5.0, Kravaťáci, Spravodlivosť v krvi, Myš-
lienky vraha, Ochrana svedkov, Vraždiace páry, Vraždy, ktoré šokovali, Vražedné Miami, Za nepriateľskou čiarou, Vražedné 
čísla, 9-1-1, Najhľadanejší, Skorumpovaní poliši, Columbo, FBI, Povolenie zabíjať, Jedna svadba, jeden pohreb, Dokázaná ne-
vina, Klamári, Kráľovná juhu, Mutanti, Walking Dead. Vo vysielaní zostali i seriály z lekárskeho prostredia Dr. House, Dokto-
ri, Skutočný génius a Dr. Harrow. Kategóriu komediálnych seriálov zastupovali Ako malé deti, Slobodní so záväzkami, Štyri 
svadby, jeden pohreb.

Zo slovenských zábavných formátov vysielala televízia napr. reprízy programov Inkognito, Nikto nie je dokonalý, Moja mama 
varí lepšie ako tvoja, Prestreté, Bez servítky, 15 min. kuchár, Nákupné maniačky, Česko Slovensko má talent, Všetko čo mám 
rád, Všetko čo má Ander rád. Vo výraznej miere sa vo vysielaní uplatnili aj zahraničné reality šou, napr. Plastický chirurg 
z Beverly Hills, Spackané plastické operácie, Správna diagnóza, Tradičné recepty z celého sveta, Keď je pečenie umenie, Kto 
porazí šéfkuchára, Premeny s Khloé Kardashian, Extrémni žgrloši, Tajné životy boháčov, Hotelová inšpekcia, Presne takto 
o rok, Plastiková nevesta, Mizivá tučná šanca, V divočine s Bearom Gryllsom, Poklady z blšáku, Zlato v garáži, Luxus(ne), Malý 
kúsok raja, Kúpili sme farmu, Premeny domov na Havaji. 

Publicistiku zastupovala dlhoročná relácia Nové bývanie, ktorá sa premiérovo vysiela na stanici JOJ.

JOJ ŠPORT 

Nová monotypová televízia so zameraním na programový typ šport spustila svoje vysielanie 6. októbra 2021. Orientuje 
sa na vysielanie športových prenosov; výlučne športovej tematike sa stanica venuje aj v rámci spravodajstva, zábavných 
programov a programového typu ostatná publicistika. 

TA3

TA3 je špecializovanou televíznou stanicou zameranou v prevažnej miere na oblasť spravodajstva a publicistky. Prináša 
priebežne aktualizované a podrobné spravodajstvo s množstvom živých vstupov. V tridsaťminútových blokoch poskytuje 
spravodajské informácie z domova i zo zahraničia, ako aj správy z oblasti ekonomiky, športu, financií a tiež spravodajstvo 
o počasí. V publicistických a dokumentárnych programoch prináša aktuálne informácie z oblasti umenia a kultúry, zdravia 
a motorizmu. 

Ťažiskovými programami vysielateľa sú spravodajské relácie Hlavné správy, Správy a Žurnál, politicko-publicistická relácia 
V politike a publicistická relácia Téma dňa. 

V roku 2021 televízia TA3 dvakrát menila svoju programovú skladbu. Podľa poslednej úpravy zo septembra 2021 vysielateľ 
rozšíril svoju programovú ponuku a prešiel na 24-hodinový formát vysielania. Súčasne takmer o desať percent znížil podiel 
spravodajstva v prospech publicistických a dokumentárnych programov. Do vysielania zaradil nové publicistické relácie 
Raňajky, Zdravie, Život s diagnózou a Nová Európa, naopak zrušené boli v priebehu roka 2021 relácie Pozrime sa na to a 
politicko-publicistický formát Za oponou. Zmenami prešla aj televízna grafika, zvučky a upútavky.

TV LUX

TV LUX je monotypovou programovou službou, ktorej dominantnú časť programovej štruktúry tvoria náboženské progra-
my, pričom aj ostatné programové typy sú zamerané na náboženskú tematiku. Celkový charakter televízie sa počas roka 



Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 3130

2.4 Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie  
       a vysielanie prostredníctvom internetu

2021    102
 audiovizuálnych mediálnych 
 služieb na požiadanie

 11
 vysielateľov prostredníctvom 
 internetu

 11
 z nich oznámených 
 v roku 2021 

Definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie ustanovuje ZVR v § 3 písm. b), cit.: „audiovizuálna mediálna služba 
na požiadanie je služba primárne hospodárskej povahy, určená na sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvo-
lil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zo-
staveného poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať 
alebo vzdelávať širokú verejnosť; za audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie sa nepovažuje poskytovanie zvukových 
záznamov.“ 

Z uvedenej definície vyplývajú kritériá, ktoré musia byť kumulatívne naplnené na to, aby daná služba spadala pod rozsah 
regulácie podľa ZVR. Poskytovateľ AVMS si musí podľa § 63a ZVR splniť voči RVR oznamovaciu povinnosť, a to najneskôr  
v deň začatia poskytovania AVMS. To znamená, že na rozdiel od rozhlasového a televízneho vysielania nie je v tomto prí-
pade na legálne poskytovanie obsahu potrebná vopred udelená licencia. Informácie, ktoré je povinný poskytovateľ AVMS 
oznámiť RVR, sú uvedené v § 63a ods. 1 písm. a) – i) ZVR. 

V § 2b ZVR tento uvádza, cit.: „Povinnosti vysielateľa prostredníctvom internetu podľa ustanovení tohto zákona sa vzťa-
hujú na vysielateľa prostredníctvom internetu, ktorý vysiela programovú službu výhradne prostredníctvom internetu.“, to 
znamená, že isté úľavy, ktoré ZVR vysielateľom prostredníctvom internetu priznáva, sa vzťahujú len na vysielateľa, ktorý 
vysiela výlučne prostredníctvom internetu. Vysielateľ, ktorý je zároveň klasickým rozhlasovým alebo televíznym vysiela-
teľom, nie je v zmysle RVR vysielateľom prostredníctvom internetu a povinnosti vysielateľov stanovené ZVR sa na neho 
vzťahujú v plnom rozsahu. 

Rovnako ako na poskytovanie AVSM, ani na vysielanie prostredníctvom internetu nie je potrebná vopred vydaná licencia. 
Vysielatelia prostredníctvom internetu majú voči RVR len oznamovaciu povinnosť, popísanú vyššie.

V roku 2021 RVR prijala desať oznámení o poskytovaní služieb, ktoré splnili definíciu AVMS podľa § 3 písm. b) ZVR. Celkovo 
RVR k 31. 12. 2021 evidovala stodva AVMS. 

Z pohľadu formy a obsahu môžeme audiovizuálne mediálne služby na požiadanie evidované RVR (s redakčnou zodpoved-
nosťou v SR) rozdeliť na:  

   klasické VOD služby (spoplatnené) ako napr. voyo.sk alebo videopožičovne Magio, Filmoteka+ od Orange a pod.,
   videoarchívy veľkých televízií RTVS, TA3, TV Markíza, TV JOJ a weby ich spravodajských relácií (tvnoviny.sk, noviny.sk),
   videosekcie spravodajských webov ako napr. aktuality.sk (sekcia Video), tv.hnonline.sk, video.sme.sk, startitup.sk/vi-

dea, tv.pravda.sk,
  videoarchívy lokálnych televízií (TV Liptov, TV Turiec, Stredoslovenská televízia atď.).

V roku 2021 RVR prijala jedno oznámenie o poskytovaní služby, ktorá naplnila definíciu vysielania televíznej programovej 
služby podľa § 3 písm. a) ZVR vysielanej výhradne prostredníctvom internetu, šlo o službu ANTIK TV / Naživo. Celkovo RVR 
k 31. 12. 2021 evidovala jedenásť programových služieb vysielaných prostredníctvom internetu.

Zoznam všetkých poskytovateľov AVMS a IV v roku 2021 je uvedený v prílohe č. 4. 
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3 Činnosť Rady v oblasti licencií a registrácií

Podľa ustanovenia § 4 ZVR je RVR právnickou osobou, ktorá má pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie 
a poskytovania AVMS postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Jej poslaním je presadzovať záujmy 
verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu  
a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania AVMS.

Do pôsobnosti RVR v oblasti výkonu štátnej správy patrí okrem iného rozhodovanie o licenciách na vysielanie podľa ZVR 
alebo podľa DZ a rozhodovanie o registráciách retransmisie. RVR je tak v SR jediným kompetentným orgánom pre oblasť 
udeľovania licencií na rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj pre oblasť udeľovania registrácií retransmisie.

3.1 Licencie na rozhlasové vysielanie

3.1.1 Udelenie licencií na rozhlasové vysielanie

2021    3
 výberové
 konania

 10
 udelených licencií na 
 analógové vysielanie 

 2
 udelené licencie na 
 digitálne vysielanie  

 6
 nových 
 programových služieb

RVR v roku 2021 na základe ustanovenia § 46 ZVR v rámci výberových konaní udelila desať licencií na rozhlasové terestriál-
ne vysielanie, a to štyrom vysielateľom, ktorým bude končiť platnosť licencie v rokoch 2022 a 2023 a ďalším šiestim novým 
vysielateľom. RVR v roku 2021 neudelila žiadnu licenciu na krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie. Podľa ustanove-
nia § 27 DZ boli v roku 2021 udelené dve licencie na digitálne rozhlasové vysielanie.

Výberové konania boli v súlade s ustanovením § 48 ods. 3 ZVR verejne vyhlásené na úradnej tabuli v mieste sídla a na webo-
vom sídle RVR, spolu so základnými podmienkami konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové analógové terestriálne 
vysielanie. V základných podmienkach konania bola určená lehota a miesto podania žiadostí o udelenie/zmenu licencie, 
dátum verejného vypočutia, konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. 

Výberové konanie vyhlásené 11. 9. 2020 

verejné vypočutie žiadateľov: 23. 3. 2021, rozhodovanie RVR o pridelení frekvencií: 24. 3. 2021 

   67
 zaradených
    voľných frekvencií

 49
 pridelených frekvencií
    pre 12 programových služieb

Ako jarné výberové konanie na obsadenie voľných rozhlasových frekvencií sa v roku 2021 uskutočnilo výberové konanie 
vyhlásené ešte 11. 9. 2020. Z dôvodu pandemickej situácie bolo do ZVR vložené ustanovenie § 76dn ZVR, ktoré jesenné vý-
berové konanie 2020 prerušilo až do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v tejto súvislosti. Pôvodne plánovaný termín 
ústneho vypočutia 18. 11. 2020 sa preto zrušil a výberové konanie pokračovalo v marci 2021. Ústne vypočutie žiadateľov 
o pridelenie frekvencií na rozhlasové vysielanie sa konalo 23. 3. 2021, o ich pridelení RVR rozhodovala nasledujúci deň.

Z celkového počtu šesťdesiatsedem voľných rozhlasových frekvencií zaradených do výberového konania uchádzači pre-
javili záujem o šesťdesiat, RVR im pridelila štyridsaťdeväť z nich. Frekvencie, ktoré ostali nepridelené, boli následne zara-
dené do ďalších výberových konaní. 

Činnosť Rady 

v oblasti licencií 

a registrácií3
2021    12

 udelených licencií na 
 rozhlasové vysielanie

 17
 udelených licencií na 
 televízne vysielanie 
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Do výberového konania bola zaradená jedna nová frekvencia, štrnásť frekvencií, ktoré využíval Marek Petráš v rámci 
licencie na vysielanie Rádia Košice s platnosťou do júla 2022, požadujúci od RVR udelenie novej licencie, keďže pred-
metná licencia bude v platnosti šesťnásť rokov, preto ju zo zákona nie je možné viac predĺžiť. Ďalších dvadsaťšesť frek-
vencií zaradených do výberového konania tvorili frekvencie, na ktorých vysielal do apríla 2020 vysielateľ C.S.M. group 
s.r.o. programovú službu Rádio Jazz. Ďalšie dve frekvencie sa uvoľnili v marci 2021 po vysielateľovi programovej služby 
Rádio Roma spoločnosti INICIATÍVA s.r.o., ktorá rovnako ako C.S.M. group s.r.o. požiadala RVR o odňatie licencie Dva-
násť frekvencií bolo opakovane zaradených, zvyšných dvanásť bolo zaradených z dôvodu ich uvoľnenia odňatím, resp. 
zánikom licencie.

Lokalita Frekvencia [MHz] Výkon [W] Žiadatelia Úspešný žiadateľ

Nová frekvencia

Holíč 106,0 500
Ground 4, s.r.o.

Trnavská produkčná s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Trnavská produkčná s.r.o

Frekvencie pridelené vysielateľovi Marek Petráš (platnosť licencie sa končí 18. 7. 2022)

Spišská Nová Ves 89,5 200 Marek Petráš Marek Petráš

Prešov 90,4 500 Marek Petráš Marek Petráš

Prešov - Stráž 90,8 1 660 Marek Petráš Marek Petráš

Trebišov 91,0 500 Marek Petráš Marek Petráš

Košice 91,7 500
Marek Petráš Marek Petráš

Poprad 91,7 500

Levoča 92,6 500 Marek Petráš Marek Petráš

Poprad 93,2 500 Marek Petráš Marek Petráš

Liptovský Mikuláš 95,9 500 Marek Petráš Marek Petráš

Michalovce 97,0 5 000 Marek Petráš Marek Petráš

Rožňava 102,0 200 Marek Petráš Marek Petráš

Michalovce 102,7 500 Marek Petráš Marek Petráš

Budulov 103,2 150 Marek Petráš Marek Petráš

Košice 106,9 500 Marek Petráš Marek Petráš

Opakovane zaradené frekvencie

Žilina 88,2 500 Naše rádio s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. nepridelená

Námestovo 88,2 200

Trenčín 89,8 30 Naše rádio s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. nepridelená

Rimavská Sobota 92,9 150 (žiadny záujemca) nepridelená

Lučenec 93,5 500 Naše rádio s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Brezno 98,5 200 Naše rádio s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Banská Bystrica 98,7 500 (žiadny záujemca) nepridelená

Žilina 101,9 500 (žiadny záujemca) nepridelená

Považská Bystrica 102,1 500
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Žilina 104,2 500 (žiadny záujemca) nepridelená

Ružomberok 107,5 500 T.W.Rádio s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o. T.W.Rádio s.r.o.

Liptovský Mikuláš 107,8 500

Frekvencie po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o.

Prešov 97,2 500 FM media s.r.o.
Naše rádio s.r.o. nepridelená

Banská Bystrica 99,4 200 FM media s.r.o.
Naše rádio s.r.o. nepridelená

Frekvencie po spoločnosti C.S.M. group s.r.o.

Banská Bystrica 88,6 1000 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o. nepridelená

Bratislava 90,1 30

Naše rádio s.r.o.
Marek Petráš
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
FM media s.r.o.

Marek Petráš

Poprad 91,0 500

D.EXPRES, k.s.
T.W.Rádio s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.

D.EXPRES, k.s.

Rimavská Sobota 91,1 200 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Bratislava 92,6 100

Marek Petráš
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
FM media s.r.o.

Music Gallery Group, s.r.o.

Music Gallery Group, 
s.r.o.

Trenčín 95,0 300 Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. Dr. FM, s.r.o.

Rožňava 95,3 500 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Liptovský Mikuláš 96,7 500

Naše rádio s.r.o.
D.EXPRES, k.s.

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

D.EXPRES, k.s.

Ružomberok 98,0 500
Naše rádio s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

Dunajská Streda 98,3 50

Trnavská produkčná s.r.o.
MIRJAM s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o
FM media s.r.o.

nepridelená

Tvrdošín 98,5 500 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Levice 100,6 500

Dr. FM, s.r.o.
MIRJAM s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

MIRJAM s.r.o.

Zvolen 100,7 200 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o. nepridelená

Spišská Nová Ves 103,9 200

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

FM media s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Nitra 104,1 100

HAMOND Group s.r.o.
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
FM media s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.
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Martin 107,2 250 (žiadny záujemca) nepridelená

Ružomberok 92,4 500 L-MEDIA s.r.o. rozhodovanie odročené

Žiar nad Hronom 95,8 100
RADIO FORMAT  

CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Výberové konanie vyhlásené 24. 3. 2021

verejné vypočutie žiadateľov: 1. 6. 2021, rozhodovanie RVR o pridelení frekvencií: 2. 6. 2021

   1
 zaradená 
 voľná frekvencia

 1
 pridelená frekvencia 
 pre 1 programovú službu

Vysielateľ JOLIN, s.r.o. bol v čase od 26. 1. 2021 do 26. 2. 2022 oprávnený požiadať o predĺženie platnosti svojej licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/124. Keďže však vysielateľ v danom období nepožiadal o predĺženie platnosti licencie, RVR dňa 
24. 3. 2021 vyhlásila výberové konanie na frekvenciu 105,9 MHz Nitra, na ktorej tento vysielateľ ako na jedinej pridelenej 
vysielal programovú službu RÁDIO PLUS. O pridelenie predmetnej frekvencie požiadali RVR piati uchádzači, vrátane do-
vtedajšieho vysielateľa JOLIN, s.r.o. 

Lokalita Frekvencia [MHz] Výkon [W] Žiadatelia Úspešný žiadateľ

Nová frekvencia

Nitra 105,9 200

JOLIN, s.r.o.
SUB FM s.r.o.

HAMOND Group s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

EJ, s.r.o.

SUB FM s.r.o.

Výberové konanie vyhlásené 11. 9. 2021 

verejné vypočutie žiadateľov: 23. 11. 2021, rozhodovanie RVR o pridelení frekvencií: 24. 11. 2021 

   45
 zaradených 
 voľných frekvencií 

 43
 pridelených frekvencií 
 pre 10 programových služieb

Do jesenného výberového konania bolo zaradených celkovo štyridsaťpäť voľných rozhlasových frekvencií. Záujem o  ne 
prejavilo dvanásť uchádzačov, a to desiati súčasní vysielatelia a dvaja žiadatelia o novú licenciu. Po verejnom vypočutí 
žiadateľov, ktoré sa konalo 23. 11. 2021, RVR nasledujúci deň rozhodla o pridelení všetkých štyridsiatich troch frekvencií, 
o ktoré uchádzači prejavili záujem. 

Do výberového konania boli zaradené dve nové frekvencie, dvadsaťtri frekvencií po spoločnosti Best FM Media, spol. 
s r.o., ktorej platnosť licencie sa skončí v roku 2023, a ktorá preto požiadala RVR o udelenie novej licencie, keďže pred-
metná licencia bude v platnosti už šestnásť rokov a zo zákona ju nie je možné viac predĺžiť. Obdobné boli aj prípady troch 
frekvencií, na ktorých v čase výberového konania vysielal vysielateľ Radio ON s.r.o., päť frekvencií po spoločnosti Rádio 
Prešov, s.r.o. a  jedna frekvencia po spoločnosti Mediálna a  kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., ktorých platnosť li-
cencie taktiež skončí v roku 2023. Sedem frekvencií bolo zaradených do predmetného výberového konania opakovane 
z predošlého výberového konania. Zvyšné štyri frekvencie boli zaradené z dôvodu ich uvoľnenia odňatím, resp. zánikom 
licencie. 

Michalovce 104,4 200
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Bratislava 106,1 50

Marek Petráš
Dr. FM, s.r.o.

Radio ON s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

FM media s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio ON s.r.o.

Trnava 106,2 250

Trnavská produkčná s.r.o.
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
FM media s.r.o.

EJ, s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Trnavská produkčná s.r.o

Martin 106,3 200

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Dr. FM, s.r.o.

Čadca 106,4 400

Nové Mesto 
nad Váhom 106,4 500

Prievidza 106,4 1 000

Žilina 106,5 500

Košice 107,7 250

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.

FM media s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Prešov 107,5 250

Dr. FM, s.r.o.
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Dolný Kubín 107,7 500
Dr. FM, s.r.o.

RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Dr. FM, s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím alebo vrátením

Bratislava 107,0 50
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o

FM media s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

nepridelená

Spišská Nová Ves 97,7 300 L-MEDIA s.r.o. nepridelená

Banská Bystrica 91,3 500 (žiadny záujemca) nepridelená

Trenčín 91,8 500 Rádio Mária Slovensko s.r.o. Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Trnava 93,4 150

Trnavská produkčná s.r.o.
T.W.Rádio s.r.o.
FM media s.r.o.

EJ, s.r.o.
SUB FM s. r. o.

Trnavská produkčná s.r.o

Topoľčany 97,4 250 RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Zvolen 98,1 100 Naše rádio s.r.o. nepridelená

Prievidza 104,5 1 000 SUB FM s. r. o. SUB FM s.r.o.

Nitra 105,4 200

Nitrianske rádio s.r.o.
FM media s.r.o.
SUB FM s. r. o.

Rádio Mária Slovensko s.r.o.
HAMOND Group s.r.o.

Nitrianske rádio s.r.o.
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Lokalita Frekvencia [MHz] Výkon [W] Žiadatelia Úspešný žiadateľ

Novo zaradené frekvencie

Banská Bystrica 100,3 50 BB FM s.r.o. BB FM s.r.o.

Piešťany 107,9 100 Trnavská produkčná s.r.o.
 SITY MEDIA s.r.o.

Trnavská produkčná 
s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o.  
(platnosť licencie sa končí 17. 8. 2023)

Bratislava –  
Devínska Nová Ves 97,2 100

FM media s.r.o. Radio ON s.r.o.
Bratislava - 
Technopol 97,2 250

Bratislava 106,1 50 SUB FM s.r.o.
Radio ON s.r.o. Radio ON s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o.  
(platnosť licencie sa končí 21. 8. 2023)

Prešov 91,4 500 JF Property group s.r.o. JF Property 
group s.r.o.

Humenné 95,0 100 JF Property group s.r.o. JF Property 
group s.r.o.

Stará Ľubovňa 97,4 500 SITY MEDIA s.r.o.
JF Property group s.r.o.

Marek Petráš  
(Rádio Košice)

Košice 97,7 200 Marek Petráš JF Property 
group s.r.o.

Poprad 106,6 200 JF Property group s.r.o. JF Property 
group s.r.o.

Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o. 
(platnosť licencie sa končí 5. 12. 2023)

Bratislava 88,0 50 Best FM Media spol. s r.o.
SUB FM s.r.o.

Best FM Media  
spol. s r.o. 

Žarnovica 88,1 200 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Zvolen 88,1 200 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Nitra 88,2 200 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Považská Bystrica 89,5 300 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Poprad 90,3 200 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Kotešová 90,4 200 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Bratislava 90,6 50 Best FM Media spol. s r.o.
SUB FM s.r.o.

Best FM Media  
spol. s r.o. 

Žiar nad Hronom 91,0 160 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Piešťany 91,6 500 Best FM Media spol. s r.o.
SUB FM s.r.o.

Best FM Media  
spol. s r.o. 

Trebišov 93,0 250 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Trnava 93,0 200 Best FM Media spol. s r.o.
SUB FM s.r.o.

Best FM Media  
spol. s r.o. 

Košice 93,8 2 000
Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  

spol. s r.o. Prešov 94,0 500

Nové Mesto nad 
Váhom 95,5 500 Best FM Media spol. s r.o.

SITY MEDIA s.r.o.
Best FM Media  

spol. s r.o. 

Banská Bystrica 95,6 500 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Bratislava 95,6 100 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Žilina 98,0 250 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Trenčín 98,9 500 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Malacky 99,7 50 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Spišská Nová Ves 103,3 200 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Bratislava 105,5 50 Best FM Media spol. s r.o.
SUB FM s.r.o.

Best FM Media  
spol. s r.o. 

Stupava 105,6 100 Best FM Media spol. s r.o. Best FM Media  
spol. s r.o. 

Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.  
(platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)

Topoľčany 102,9 250  (žiadny záujemca) nepridelená

Opakovane zaradené frekvencie 
(vo výberovom konaní „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal)

Banská Bystrica 91,3 500  SITY MEDIA s.r.o.
 Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Rimavská Sobota 92,9 150  D.EXPRES, k.s. D.EXPRES, k.s.

Spišská Nová Ves 97,7 300  (žiadny záujemca) nepridelená

Banská Bystrica 98,7 500
 SITY MEDIA s.r.o.

 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
 Marek Petráš (Detské rádio)

Marek Petráš 
(Detské rádio)

Žilina 101,9 500 SITY MEDIA s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Žilina 104,2 500
 SITY MEDIA s.r.o.

 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
 Marek Petráš (Detské rádio)

Marek Petráš  
(Detské rádio)

Martin 107,2 250 SITY MEDIA s.r.o.
Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Rádio Mária Slovensko 
s.r.o.

Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie

Prešov 104,1 500 SITY MEDIA s.r.o.
 D.EXPRES, k.s. D.EXPRES, k.s.

Topoľčany 94,7 150  (žiadny záujemca) nepridelená

Košice 102,5 500
FM media s.r.o.

 Dr. FM, s.r.o.
 Marek Petráš (Detské rádio)

Marek Petráš  
(Detské rádio)

Prešov 102,7 250
FM media s.r.o.

 Dr. FM, s.r.o.
 Marek Petráš (Detské rádio)

Marek Petráš  
(Detské rádio)
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3.1.2 Prevody licencií na rozhlasové vysielanie 
V roku 2021 sa RVR zaoberala jedným prevodom rozhlasovej licencie, udelila predchádzajúci súhlas s nasledovným prevo-
dom: 

TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. – programová služba Rádio Jemné 
EUROPA 2, a. s. – programová služba Europa 2
- prevod licencie č. R/133 zo spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. na spoločnosť D.EXPRES, k.s. z dôvodu predaja          
   spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. spoločnosti D.EXPRES, k.s.

3.1.3 Zmeny licencií na rozhlasové vysielanie

2021    20
 zmenených licencií 
 na rozhlasové vysielanie

V roku 2021 rozhodla RVR o zmene licencií dvadsiatich vysielateľov rozhlasového vysielania. Zmeny sa týkali pridelenia 
resp. odňatia frekvencií na vysielanie, právnych skutočností aj podielov programových typov (ak došlo k výraznejšej úprave 
podielov, ktorá zmenila charakter programovej služby, je táto uvedená). Konkrétne zmeny jednotlivých licencií sú uvedené 
v nasledujúcom prehľade. 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. – programová služba RÁDIO YES 
- zmena právnych skutočností (názov obchodného mena) a podielov programových typov licencie č. R/102,

MIRJAM s.r.o. – programová služba MIRJAM RÁDIO 
- zmena podielov programových typov licencie č. R/138 a pridelenie frekvencie 100,6 MHz Levice,

Trnavská produkčná s.r.o – programová služba Trnavské Rádio 
- zmena licencie č. R/132 pridelením frekvencií 106,0 MHz Holíč, 106,2 MHz Trnava, 93,4 MHz Trnava a 107,9 MHz Piešťany,

Rádio Mária Slovensko s.r.o. – programová služba Rádio Mária 
-  zmena licencie č. R/148 pridelením frekvencií 98,5 MHz Brezno, 102,1 MHz Považská Bystrica, 91,1 MHz Rimavská Sobota, 

95,3 MHz Rožňava, 98,5 MHz Tvrdošín, 103,9 MHz Spišská Nová Ves, 104,4 MHz Michalovce, 107,7 MHz Košice, 107, 5 MHz 
Prešov, 91,8 MHz Trenčín, 97,4 MHz Topoľčany, 95,8 MHz Žiar nad Hronom, 91,3 MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 107,2 
MHz Martin,

T.W.Rádio s.r.o. – programová služba Rádio 7 
- zmena licencií č. R/90 a R/140 pridelením frekvencií 107,5 MHz Ružomberok a 107,8 MHz Liptovský Mikuláš,

D.EXPRES, k.s. – programová služba EXPRES 
-  zmena licencie č. R/112 pridelením frekvencií 91,0 MHz Poprad, 96,7 MHz Liptovský Mikuláš, 92,9 MHz Rimavská Sobota a 

104,1 MHz Prešov; odňatím frekvencií 88,9 MHz Liptovský Mikuláš a 96,4 MHz Poprad na žiadosť držiteľa licencie; zmena 
podielov programových typov a právnych skutočností  (zmena v osobe spoločníka) a zmena programovej skladby,

Marek Petráš – programová služba Rádio Košice
-  zmena licencií č. R/93 a R/145 pridelením frekvencií 90,1 MHz Bratislava, 97,4 MHz Stará Ľubovňa, 104,2 MHz Žilina, 102,5 

MHz Košice a 102,7 MHz Prešov,

Dr. FM, s.r.o. – programová služba Dobré rádio 
- zmena licencie č. – R/146 pridelením frekvencií 98,0 MHz Ružomberok, 104,1 MHz Nitra, 106,3 MHz Martin, 106,4 MHz Čad-
ca, 106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom, 106,4 MHz Prievidza, 106,5 MHz Žilina a 107,7 MHz Dolný Kubín,

Radio ON s.r.o. - programová služba Rádio THE END 
- zmena licencie č. R/99 pridelením frekvencie 106,1 MHz Bratislava,

Zoznam licencií udelených v roku 2021

Licencie na vysielanie nových programových služieb:

Dr. FM, s.r.o. – programová služba Dobré rádio 
- udelená licencia č. R/146 na regionálne terestriálne vysielanie,

Music Gallery Group, s.r.o.- programová služba JAZZ 
- udelená licencia č. R/147 na lokálne terestriálne vysielanie,

Rádio Mária Slovensko s.r.o. – programová služba Rádio Mária
- udelená licencia č. R/148 na regionálne terestriálne vysielanie,

SUB FM s.r.o. – programová služba SUB FM 
- udelená licencia č. R/149 na lokálne terestriálne vysielanie,

Nitrianske rádio s.r.o. – programová služba Rádio v Nitre
- udelená licencia č. R/150 na lokálne terestriálne vysielanie,

Marek Petráš – programová služba DETSKÉ RÁDIO 
- udelená licencia č. R/154 na regionálne terestriálne vysielanie (v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť).

Opätovné udelené licencie na vysielanie existujúcich programových služieb (z dôvodu skončenia platnosti licencie, ktorú 
nie je možné znovu predĺžiť):

Marek Petráš – programová služba Rádio Košice 
- udelená licencia č. R/145 na regionálne terestriálne vysielanie,

RADIO ON s.r.o. – programová služba Rádio THE END
- udelená licencia č. R/151 na lokálne terestriálne vysielanie,

JF Property group s.r.o. – programová služba SKY Rádio 
- udelená licencia č. R/152 na regionálne terestriálne vysielanie (v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť),

Best FM Media spol s.r.o. – programová služba Rádio Best FM
- udelená licencia č. R/153 na multiregionálne terestriálne vysielanie.

Licencie na digitálne vysielanie:

D.EXPRES, k.s. – programová služba Europa 2
- udelené licencie č. RD/32 na celoplošné digitálne vysielanie,

D.EXPRES, k.s. – programová služba Jemné
- udelené licencie č. RD/32 na celoplošné digitálne vysielanie.

Podrobnosti o udelených licenciách na rozhlasové vysielanie sú uvedené v zozname držiteľom licencií na rozhlasové vy-
sielanie v prílohe č. 2. 
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3.1.5 Odňatie/zánik licencií na rozhlasové vysielanie

2021    5
 odňatých licencií 
 na rozhlasové vysielanie

V roku 2021 RVR rozhodla o odňatí licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie piatim vysielateľom, vo všetkých prípa-
doch z dôvodu, že o to vysielateľ RVR požiadal: 

JOLIN, s.r.o. (licencia č. R/124) – programová služba RADIO PLUS,

CORPORATE LEGAL, s.r.o. (licencia č. RD/25) – programová služba Rádio Vlna,

TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. (licencia č. RD/24) – programová služba Rádio Jemné,

EUROPA 2 a.s. (licencia č. RD/22) – programová služba Europa 2,

GES Slovakia, s.r.o. (licencie č. R/136 a RD/26) – programová služba Rádio Anténa Rock.

3.2 Licencie na televízne vysielanie

3.2.1 Udelenie licencií na televízne vysielanie

2021    0
 udelených licencií na 
 analógové televízne vysielanie

 17
 udelených licencií na 
 digitálne televízne vysielanie

 8
 nových 
 programových služieb  

V roku 2021 RVR neudelila na základe ustanovenia § 49 ods. 1 ZVR žiadnu licenciu na analógové televízne vysielanie. Podľa 
ustanovenia § 27 DZ udelila sedemnásť licencií na digitálne televízne vysielanie, z toho v štyroch prípadoch požiadal vy-
sielateľ o udelenie digitálnej licencie na programovú službu, ktorú dovtedy vysielal len na základe licencie na analógové 
vysielanie.

Licencie na vysielanie nových programových služieb:

TV Florena, s.r.o. – programová služba TV Florena 
- udelená licencia č. TD/236 na lokálne digitálne vysielanie,

IFC MEDIA, s.r.o. – programové služby TV M1 (TV MEDIA1), TV M2 (TV MEDIA2), TV M3 (TV MEDIA3) a TV M4 (TV MEDIA4) 
- udelené licencie č. TD/238, TD/239, TD/248 a TD/249 na celoplošné digitálne vysielanie,

KALUMA Media, s.r.o. – programová služba TV Anabela
- udelená licencia č. TD/240 na celoplošné digitálne vysielanie,

SPRAVCA SK, s.r.o. – programová služba Chuck TV 
- udelená licencia č. TD/241 na  celoplošné digitálne vysielanie,

ZSTV Media, s.r.o. – programová služba Západoslovenská televízia 
- udelená licencia č. TD/242 na regionálne digitálne vysielanie,

KISS rádio s.r.o. – programová služba Rádio KISS 
- zmena licencie č. R/126 odňatím frekvencie 104,1 MHz Prešov na vlastnú žiadosť,

SUB FM s.r.o. - programová služba SUB FM 
- zmena licencie č. R/149 pridelením frekvencie 105,9 MHz Nitra,

BEST FM Media, spol. s r.o. - programová služba Rádio Best FM 
-  zmena licencie č. R/101 pridelením frekvencií 88,1 MHz Žarnovica, 88,1 MHz Zvolen, 88,2 MHz Nitra, 89,5 MHz Považská 

Bystrica, 90,3 MHz Poprad, 90,4 MHz Kotešová, 91,0 MHz Žiar nad Hronom, 93,0 MHz Trebišov, 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz 
Prešov, 95,6 MHz Banská Bystrica, 95,6 MHz Bratislava, 98,0 MHz Žilina, 98,9 MHz Trenčín, 99,7 MHz Malacky, 103,3 MHz 
Spišská Nová Ves, 105,6 MHz Stupava, 90,6 MHz Bratislava, 91,6 MHz Piešťany, 93,0 MHz Trnava, 95,5 MHz Nové Mesto nad 
Váhom a 105,5 MHz Bratislava a zmena právnych skutočností (prevod obchodného podielu),

L-MEDIA s.r.o. – programová služba Rádio Liptov  
- zmena právnych skutočností (štatutárneho orgánu) licencie č. R/107 a zmena pridelením frekvencie 92,4 MHz Ružomberok,

EJ s.r.o. – programová služba Aetter  
- zmena podielov programových typov licencie č. R/148,

Rádio Bojnice s.r.o. – programová služba Rádio Beta 
- skoršie začatie vysielania na frekvencii 91,4 MHz Žiar nad Hronom (licencie č. R/92 a R/143),
 
CORPORATE LEGAL, s. r. o. – programová služba Rádio Vlna 
- zmena právnych skutočností (názvu obchodného mena a sídla spoločnosti) licencie č. R/117,
 
BB FM s.r.o. – programová služba BB FM Rádio – R/144
- zmena licencie č. R/144 pridelením frekvencie 100,3 MHz Banská Bystrica,

JF Property group s.r.o. – programová služba SKY Rádio 
- zmena licencie R/152 pridelením frekvencie 97,7 MHz Košice,

Rádio Rebeca, s.r.o. – programová služba Rádio Rebeca  
- zmena licencie č. R/123 sankčným odňatím frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín, 

Rádio Prešov s.r.o – programová služba SKY RÁDIO 
- zmena licencie č. R/100 sankčným odňatím frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa.

3.1.4 Predĺženie platnosti licencií na rozhlasové vysielanie

2021    1
 predĺžená licencia 
 na rozhlasové vysielanie

V zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 písm. b) ZVR môže RVR platnosť licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby pre-
dĺžiť iba raz, a to o osem rokov. V prípade, ak má vysielateľ záujem pokračovať vo vysielaní, musí RVR požiadať o udelenie 
novej licencie v zmysle ustanovenia §  46 a nasl. ZVR. V roku 2021 RVR predĺžila platnosť licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie jednému vysielateľovi.

Rádio LUMEN, spol. s.r.o. - programová služba Rádio Lumen
- predĺženie platnosti licencie č. R/119 pôvodne platnej do 4. 6. 2022, po predĺžení do 4. 6. 2030.
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Raj Production, s.r.o. – programová služba TV Raj
- zmena právnych skutočností (zmena v osobe spoločníka, zmena sídla spoločnosti) licencie č. TD/117,

LOGOS MEDIA, s.r.o. – programové služby TELEVÍZA ZEMPLÍN, TELEVÍZIA HLIVIŠTIA,  
TELEVÍZIA SOBRANCE, TELEVÍZIA MICHALOVCE
- zmena právnych skutočností (sídla spoločnosti) licencií č. TD/201 - TD/203, TD/205,

LifeTV s.r.o. – programová služba Life TV
- zmena podielov európskych diel licencie č. TD/165,

PALONCA s.r.o. – programová služba KABELOVKA
- zmena právnych skutočností (obchodného mena) licencie č. TD/1O7,

MAC TV, s.r.o. – programová služba JOJ ŠPORT
- zmena štandardu digitálneho príjmu licencie č. TD/245,

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. – programová služba PREMIER SPORT 1
- zmena názvu programovej služby licencie č. TD/128,

TV LUX s.r.o. – programová služba TV LUX
- zmena podielov programových typov licencie č. TD/94,

NOTA FILM s.r.o. – programová služba Televízia „Chilli“
-  navýšenie časového rozsahu vysielania, zmena programovej štruktúry a zmena podielov programových typov (zníženie 

podielu spravodajstva, politickej publicistiky a zábavných programov, navýšenie podielu ostatnej publicistiky, dokumen-
tárnych programov a vzdelávacích programov, zníženie podielu programov vo verejnom záujme) licencie č. TD/138,

C.E.N. s.r.o. – programová služba TA3
- zmena podielov programových typov licencie č. TD/14,

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. – programová služba Mestská televízia Partizánske
- zmena právnych skutočností (zmena v osobách konateľov) licencie č. TD/115,

Levická televízna spoločnosť s.r.o. – programová služba LTS
- zmena právnych skutočností (v členoch dozornej rady) licencie č. TD/98,

Slovak Telekom, a.s. – programová služba Magio Infokanál
- zmena právnych skutočností (v členoch v orgánoch spoločnosti) licencie č. T/210,

PHONOTEX s.r.o. – programová služba TV8 
- zmena podielov programových typov a podielov európskych diel licencie č. TD/163,

3.2.3 Predĺženie platnosti licencií na televízne vysielanie
V roku 2021 RVR nepredĺžila platnosť licencie na televízne vysielanie žiadnemu vysielateľovi. 

MAC TV s.r.o. – programová služba JOJ ŠPORT
- udelená licencia č. TD/245 na celoplošné digitálne vysielanie,

FLOK, s.r.o. – programová služba TV Doktor
- udelená licencia č. TD/246 na celoplošné digitálne vysielanie,

Slov Media Group, s.r.o. – programová služba Tv AVICENNA
- udelená licencia č. TD/250 na celoplošné digitálne vysielanie,

ASTEON Trade, s.r.o. – programová služba VOLANT.TV
- udelená licencia č. TD/251 na celoplošné digitálne vysielanie,

ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA spol., s.r.o. – programová služba ŠLÁGER ORIGINÁL
- udelená licencia č. TD/252 na celoplošné digitálne vysielanie,

Licencie na vysielanie programových služieb, ktoré boli doteraz vysielané len analógovo: 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – programová služba RVTV 
- udelená licencia č. TD/237 na lokálne digitálne vysielanie, 

Kabel TV Močenok, s.r.o. – programová služba Televízia Močenok
- udelená licencia č. TD/243 na lokálne digitálne vysielanie,

TVR a RE, s.r.o. – programová služba Televízia Ružinov
- udelená licencia č. TD/244 na lokálne digitálne vysielanie,

Perfects, a.s. – programová služba Dunajskostredská mestská televízia - DSTV
- udelená licencia č. TD/247 na lokálne digitálne vysielanie,

3.2.2 Zmeny licencií na televízne vysielanie

2021    19
 zmenených licencií 
 na televízne vysielanie

V roku 2021 RVR rozhodla o zmene licencií devätnástich vysielateľov digitálneho televízneho vysielania. Šlo o zmeny práv-
nych skutočností a podielov programových typov (ak došlo k výraznejšej úprave podielov, ktorá zmenila charakter progra-
movej služby, je táto uvedená). Konkrétne zmeny jednotlivých licencií sú uvedené v nasledujúcom prehľade.

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – programová služba RVTV
-  zmena právnych skutočností licencie č. T/232 a TD/237, zmena časového rozsahu vysielania, programovej štruktúry po-

dielov programových typov (zníženie podielu publicistických programov, zvýšenie podielu spravodajstva a v menšej mie-
re dokumentárnych programov, zvýšenie podielu programov na úrok doplnkového vysielania) a spôsobu šírenia progra-
movej služby,

C.E.N. s.r.o. – programová služba TA3
- zmena podielov programových typov licencie č. TD/14,

Televízia Turiec s.r.o. – programová služba Televízia Turiec (TVT)
-  zmena podielov programových typov (zvýšenie podielu publicistických programov, zníženie podielu spravodajstva a do-

kumentárnych programov, zvýšenie podielu programov na úkor doplnkového vysielania) licencie č. TD/132, 

Grand Cru Media s.r.o. – programová služba tviQ
- zmena podielov programových typov licencie č. TD/213,
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Vysielanie v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín upravuje aj osobitný predpis, konkrétne § 5 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RVR v roku 2021 evidovala tridsaťdva vysielateľov štyridsiatich piatich televíznych programových služieb, ktorí vysielajú (aj) 
v inom ako štátnom jazyku, dominuje maďarský a český jazyk. Ich prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

vysielateľ programová služba jazyk vysielania 

Mestské televízne štúdio s.r.o. 
Rožňava Rožňava (RVTV) slovenský a maďarský

COM-MÉDIA, spol. s r.o. Mestská televízia Komárno – Komáromi Városi Tel-
evízió slovenský a maďarský

TS, s.r.o. STUDIO PLUS TV slovenský a maďarský

VPS Nesvady s.r.o. NTV Nesvady slovenský a maďarský

Perfects, a.s. Dunajskostredská mestská televízia - DSTV slovenský a maďarský

Gúta TV, s.r.o. Gúta TV slovenský a maďarský

Novocentrum Nové Zámky a.s. TV Nové Zámky slovenský a maďarský

Július Pereszlényi – Servis TV – Video Televízia Centrum slovenský a maďarský

I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o. HEIZER TV slovenský a maďarský

Carisma tv, s.r.o. Carisma TV slovenský a maďarský

Progres-T, s.r.o. INFOKANÁL slovenský a maďarský

KONFER TV, s.r.o. KONFER TV slovenský a maďarský

RSNET TV 01 s.r.o. TV RIMAVA slovenský a maďarský

KABEL TELEKOM, s.r.o. RÉGIÓ TV maďarský

Mediaworks, s.r.o. TV Moldava – Szepsi TV, MsTV Moldava – Szepsi VTV slovenský a maďarský

K T R, s.r.o. HEMEU slovenský a maďarský

TES Media, s. r. o. TV UNIZA slovenský a český

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. DIGI SPORT 1, DIGI SPORT 2, DIGI SPORT 3,  
PREMIER SPORT 1, DIGI SPORT 5 slovenský a český

MADAM ART, s.r.o. MADAM TV slovenský a český

MP – Media Production, s.r.o. PARK TV slovenský a český

SATRO s.r.o. SATRO PROMO slovenský a český

DCZ PRODUCTION s.r.o. COMEDY HOUSE slovenský a český

ASTEON Trade, s.r.o. Body in Balance SK/CZ slovenský a český

Arena TV, s.r.o. Arena Sport 3, Arena Sport 4, Arena Sport 5,  
Arena Sport 6 slovenský a český

ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA,  
spol. s r.o. 

ŠLÁGER MUZIKA, ŠLÁGER ORIGINÁL,  
ŠLÁGER PREMIUM slovenský a český

IFC MEDIA, s.r.o. TV M1 (TV MEDIA1), TV M2 (TV MEDIA2),  
TV M3 (TV MEDIA3), TV M4 (TV MEDIA4) slovenský a český

T.W. Rádio s.r.o, Rádio 7 slovenský a český

SAT Plus, s.r.o. REGIONY+ český

i-COMMERCE, s.r.o. Moooby TV 

slovenský, český, 
nemecký, anglický, 
ruský, taliansky, 
švédsky, španielsky, 
turecký, francúzsky, 
arabský 

MEGA MAX MEDIA, s.r.o. ducktv slovenský, anglický  
a ruský

MEGA MAX MEDIA, s.r.o. ducktv plus slovenský a anglický

SPRAVCA SK, s.r.o. Chuck TV slovenský, český  
a anglický

3.2.4 Odňatie/zánik licencií na televízne vysielanie

2021    3
 odňaté licencie 
 na televízne vysielanie

V roku 2021 RVR rozhodla o odňatí troch licencií na digitálne televízne vysielanie. V dvoch prípadoch bola dôvodom odňatia 
žiadosť vysielateľa, v jednom prípade o odňatí rozhodla RVR.

Spoločnosť Golf Zone Slovakia, s.r.o.  – programová služba GOLF CHANNEL POLSKA 
- odňatie licencie na digitálne vysielanie na základe žiadosti vysielateľa,

Spoločnosť Západoslovenská televízia s.r.o. – programová služba Západoslovenská televízia 
- odňatie licencie na digitálne vysielanie na základe žiadosti vysielateľa,

Spoločnosť STOOR SK s.r.o. – programová služba TVA
-  odňatie licencie na digitálne vysielanie ako sankciu za to, že uskutočnil prevod podielu na základnom imaní oprávneného 

vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej 
hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa bez predchádzajúceho súhlasu rady (§ 31 
ods. 2 písm. a) ZDV)

3.3 Licencie na vysielanie v inom ako štátnom jazyku

2021    2
 rozhlasoví 
 vysielatelia

 32
 televíznych 
 vysielateľov

 47
 programových služieb s vysielaním 
 (aj) v inom ako štátnom jazyku

Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR je vysielateľ povinný zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek 
programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými 
predpismi. Osobitnými predpismi v tomto prípade sú zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR  a zákon č. 184/1999 Z. z. 
o používaní jazykov národnostných menšín.

Vysielanie v rozhlase a televízii na celom území SR sa podľa § 5 ods. 1 zákona o štátnom jazyku uskutočňuje v štátnom 
jazyku okrem vysielania:
a)  inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby s titulkami v štátnom jazyku 

alebo ktorým bezprostredne predchádza alebo po ktorých bezprostredne nasleduje ich vysielanie v štátnom jazyku,
b)  inojazyčných rozhlasových programov alebo iných zložiek rozhlasovej programovej služby, ktorým bezprostredne 

predchádza alebo po ktorých bezprostredne nasleduje ich vysielanie v štátnom jazyku a rozhlasových programov alebo 
iných zložiek rozhlasovej programovej služby v regionálnom vysielaní alebo lokálnom vysielaní určených pre príslušní-
kov národnostnej menšiny vrátane podujatí v priamom prenose,

c) rozhlasovej programovej služby RTVS určenej na vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
d) televíznych a rozhlasových jazykových kurzov a relácií s príbuzným zameraním,
e) hudobných diel s pôvodnými textami,
f) rozhlasových programov RTVS v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín,
g)  audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním v pôvodnej jazykovej úprave 

spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka,
h)  audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho ja-

zyka bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a ktoré boli odvysielané na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2008,
i)  pôvodných jazykových prejavov jednotlivých osôb v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadis-

ka štátneho jazyka zaradených do spravodajských, publicistických a zábavných televíznych relácií alebo rozhlasových 
relácií,

j) podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie.
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3.4 Registrácia retransmisie programových služieb

2021    150
 platných registrácií 
 retransmisie

 3
 udelené registrácie 
 retransmisie

 9
 zrušených registrácií 
 retransmisie  

Podľa ustanovenia § 3 písm. f) ZVR je retransmisia príjem a  súčasný, úplný a  nezmenený prenos pôvodného vysielania 
programovej služby alebo jeho podstatnej časti vysielateľom určenej na príjem verejnosťou, uskutočnený elektronickou 
komunikačnou sieťou. Retransmisia sa v SR realizuje prostredníctvom káblových distribučných systémov (KDS), systémov 
Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS), systémov Microwave Video Distribution System (MVDS), prostred-
níctvom internetu, prostredníctvom mobilných telekomunikačných sietí GSM a  UMTS, ako aj prostredníctvom pevných 
telekomunikačných sietí, prostredníctvom internetu a prostredníctvom DVB-T. Ak sa retransmisia uskutočňuje pomocou 
káblových distribučných systémov alebo mikrovlnným systémom, je káblovou retransmisiou.

Jedným z poslaní RVR je v súlade so ZVR dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich retransmisiu a vy-
konávať štátnu správu v oblasti retransmisie. Dodržiavanie právnych predpisov prevádzkovateľmi retransmisie, resp. ich 
porušovanie hodnotí ex post, čo znamená, že žiadne ustanovenie ZVR neumožňuje RVR určovať prevádzkovateľovi re-
transmisie obsah ponuky programových služieb. S týmto korešponduje aj ustanovenie § 15 ods. 2 ZVR, ktoré ako základné 
práva prevádzkovateľa retransmisie uvádza slobodu a nezávislosť výkonu retransmisie programových služieb. Zasahovať 
a obmedziť prevádzkovateľa retransmisie v týchto právach je možné len na základe zákona a v jeho medziach.

V roku 2021 bolo v platnosti 150 registrácií retransmisie. Registrovaní prevádzkovatelia retransmisie zabezpečujú prístup 
k svojim službám prostredníctvom 2 900 763 prípojok. (Keďže prevádzkovatelia retransmisie majú povinnosť oznámiť zme-
nu počtu prípojok iba v prípade, ak sa tento počet zmení o dvadsať percent od posledného oznámenia, uvedené čísla prí-
pojok nemusia plne zodpovedať skutočnosti.)

 2019 2020 2021

Počet registrácií retransmisie celkom 153 127 150

Počet domácností pripojených na KDS, DVB-C 498 121 684 359 856 330

Počet domácností pripojených prostred. MMDS, MVDS, internetu  
a iných telekomunikačných sietí 48 230 41 434 7 016

Počet užívateľov prostredníctvom mobilných operátorov 1 429 560 1 420 474 908 586

Počet užívateľov prostredníctvom DVB-T 1 710 840 1 501 450 1501450

3.4.1 Registrácia retransmisie 
V roku 2021 RVR rozhodla o udelení troch registrácií retransmisie, a to pre spoločnosti OSTV s.r.o., Lepšia káblovka s.r.o. 
a VAN GROUP s.r.o. 

3.4.2 Zrušenie registrácie retransmisie
V roku 2021 RVR vydala deväť rozhodnutí o zrušení registrácie retransmisie. Vo všetkých prípadoch k zrušeniu pristúpila 
na základe žiadosti prevádzkovateľa retransmisie. Registrácia bola zrušená spoločnostiam: FILLECK, s.r.o.,Trenčianske 
kúpele, s.r.o., JURKOVIČ - ELEKTRO s.r.o. v likvidácii, KATELSTAV, s.r.o., Holkatel, spol. s.r.o., OBEC SAT s.r.o., EM-KOM, 
s.r.o., Miklovky TV s.r.o. a Ján Sopúch PROMA elektronik.

Okrem uvedených programových služieb vysiela v inom ako štátnom jazyku aj RTVS, ktorému vysielanie pre národnostné 
menšiny a etnické skupiny určuje zákon. V rámci televíznych programových služieb sa v roku 2021 vysielanie pre národ-
nostné menšiny uplatnilo vo vysielaní programových služieb Dvojka a Trojka a to v celkovom rozsahu viac ako dvestotridsať 
hodín. 

Z rozhlasových staníc RTVS vysielal v inom ako štátnom jazyku len piaty okruh Slovenského rozhlasu - Rádio Patria, ktoré 
je priamo orientované na vysielanie pre menšiny a etnické skupiny žijúce na Slovensku. Hlavnými vysielacími jazykmi sú 
maďarčina, ukrajinčina a rusínčina, vysiela sa taktiež po rómsky, česky, nemecky a poľsky. Popri Rádiu Patria je ďaľším roz-
hlasovým okruhom, ktorý v roku 2021 vysielal v inom ako štátnom jazyku, aj programová služba MIRJAM RADIO vysielateľa 
MIRJAM s.r.o., ktorý má udelenú licenciu na vysielanie v maďarskom jazyku.

zdroj: RTVS

Počet hodín odvysielaných pre národnostné menšiny v rozhlasovom vysielaní RTVS 
Národnostné vysielanie v hodinách v  %

maďarské 4 392 83,2

rusínske 342 6,5

ukrajinské 301 5,7

rómske 173 3,3

české 26 0,5

nemecké 16 0,3

poľské 16 0,3

chorvátske 5 0,1

bulharské 5 0,1

srbské 5 0,1

Spolu 5 276 100

zdroj: RTVS

Počet hodín odvysielaných pre národnostné menšiny v televíznom vysielaní RTVS

Národnostné 
vysielanie 

Jednotka Dvojka Trojka RTVS spolu

v hodinách v  % v hodinách v  % v hodinách v  % v hodinách v  %

slovenská 0 0 9,99 0,13 8 0,12 18,88 0,08

srbská 0 0 0,44 0,01 0,44 0,01 0,87 0

ruská 0 0 1,78 0,01 0,44 0,01 2,22 0,01

židovská 0 0 4,61 0,06 3,72 0,06 8,33 0,04

bulharská 0 0 2,19 0,03 0,43 0,01 2,62 0,01

maďarská 0 0 78,65 1,03 17,78 0,27 96,43 0,43

rómska 0 0 42,8 0,56 13,29 0,2 56,09 0,25

rusínska 0 0 19,67 0,26 5,28 0,08 24,94 0,11

ukrajinská    0 0 6,22 0,08 1,75 0,03 7,98 0,04

česká 0 0 4,85 0,06 0,87 0,01 5,74 0,03

nemecká 0 0 3,5 0,05 0,43 0,01 3,94 0,02

poľská 0 0 2,16 0,03 0,42 0,01 2,58 0,01

chorvátska      0 0 0,89 0,01 0 0 0,89 0

Celkom 0 0 177,75 2,32 52,85 0,82 231,51 1,03
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prípade, že
 a)  signál všetkých multiplexov poskytovateľov multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, by mohlo 

prijímať viac ako 50 % obyvateľov Slovenskej republiky, alebo
 b)  poskytovatelia multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, poskytujú multiplex vo viac ako polovici 

paralelných frekvenčných vyhradení v príslušnom frekvenčnom pásme.
(4)  Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na majetkové prepojenie a personálne prepojenie s poskytovateľom multi-

plexu, ktorý na území Slovenskej republiky poskytuje len miestny multiplex alebo terestriálny multiplex len v rozhlaso-
vom pásme alebo len v analógovom pásme.

Podľa ustanovenia § 54 ods. 1 až 3 DZ:
(1)  Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u vysielateľa posudzuje rada.
(2)  Vysielateľ alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady potrebné na preukázanie 

splnenia podmienok a obmedzení podľa § 50 alebo § 51.
(3)  Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 50 alebo § 51, rada určí vysielateľovi primeranú lehotu 

na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada odníme vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie.

V prípade prevodu podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou udelenou podľa DZ je 
vysielateľ podľa § 28 ods. 3 DZ v spojení s § 31 ods. 2 písm. a) až c) DZ povinný požiadať RVR o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s takýmto prevodom. RVR v konaní o udelenie predchádzajúceho súhlasu posudzuje aj majetkové a personálne 
vzťahy.

V roku 2021 posudzovala RVR v súvislosti s vyššie uvedenými ustanoveniami nasledovné prípady:

Držiteľ licencií č. R/135 a RD/18 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio SiTy, spoločnosť SITY MEDIA s.r.o. 
(921/SKL/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 57)
- prevod 39,99-percentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií zo spoločníka – prevodcu 

NOMES, s.r.o., Vajnorská 53, 831 03 Bratislava-Nové mesto na nadobúdateľa – spoločnosť CASA MIA nábytok a doplnky 
a.s., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava.

K prevodu obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa v roku 2021 došlo.

Držiteľ licencie č. R/117 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Vlna, spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
(1254/SKL/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 36)
- prevod stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie zo spoločníkov – prevod-

cov Mgr. Peter Ďurček, bydliskom Gorazdova 4, 957 04 Bánovce nad Bebravou a spoločnosti P-D-R-V s.r.o., so sídlom 
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, na nadobúdateľa – spoločnosť FUN MEDIA GROUP a. s., so sídlom Leškova 5, 811 04 
Bratislava.

K prevodu obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa v roku 2021 došlo.

Držiteľ licencie č. TD/14 na vysielanie televíznej programovej služby TA3, spoločnosť C.E.N. s.r.o. (1545/SKL/2021; pre-
rokované 22. 12. 2021/bod 21)
- prevod stopercentného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie zo spoločníka – prevodcu 

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 750 791 na nadobúdateľa Blueberg Media 
a.s., Ježkova 944/9, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 11 996 234.

K prevodu obchodného podielu z prevodcov na nadobúdateľa v roku 2021 nedošlo.

3.5  Analýza majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní
Jednou z oblastí, na ktorú RVR zo zákona dohliada, sú majetkové a personálne prepojenia vo vysielaní. Povinnosti s tým sú-
visiace sú pre analógové vysielanie obsiahnuté v desiatej časti ZVR a pre digitálne vysielanie v šiestej hlave štvrtej časti DZ.

Podľa ustanovenia § 42 ZVR:
(1)  Vydavateľ periodickej tlače vydávanej najmenej päťkrát do týždňa a verejne rozširovanej najmenej na polovici územia 

Slovenskej republiky nesmie byť súčasne vysielateľom s licenciou na multiregionálne vysielanie alebo celoplošné vysiela-
nie.

(2)  Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným vysielateľom s 
licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo s jedným vysielateľom 
s licenciou na multiregionálne alebo celoplošné vysielanie televíznej programovej služby; súčasne nesmie byť majetk-
ovo prepojená s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače.

(3)  Jedna právnická osoba alebo jedna fyzická osoba môže byť majetkovo prepojená s viacerými vysielateľmi s licenciou 
na lokálne vysielanie rozhlasovej programovej služby alebo na regionálne vysielanie rozhlasovej programovej služby 
alebo s viacerými vysielateľmi s licenciou na lokálne vysielanie televíznej programovej služby alebo regionálne vysiela-
nie televíznej programovej služby len vtedy, ak vysielanie všetkých takých vysielateľov, s ktorými je táto osoba majetk-
ovo prepojená, môže prijímať najviac 50 % celkového počtu obyvateľov.

(4)  Vysielatelia môžu vytvoriť programovú sieť v takom rozsahu, aby ju mohlo prijímať najviac 50 % celkového počtu oby-
vateľov.

Podľa ustanovenia § 43 ZVR:
Majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa televíznej pro-
gramovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače sa zakazuje.

Predmetné ustanovenie absolútne zakazuje kumuláciu majetkového a zároveň personálneho prepojenia.

Podľa ustanovenia § 44 ZVR:
(1)  Vysielateľ je povinný na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady a údaje potrebné na preukázanie plnenia pod-

mienok ustanovených v § 42 a 43.
(2)  Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 42 alebo v § 43, rada určí vysielateľovi primeranú leho-

tu na nápravu. Ak v určenej lehote nenastane náprava, rada odníme vysielateľovi licenciu.

V prípade prevodu podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou udelenou podľa ZVR 
je vysielateľ podľa § 54 ods. 1 písm. c), e) a f) ZVR povinný požiadať RVR o udelenie predchádzajúceho súhlasu s takýmto 
prevodom. RVR v konaní o udelenie predchádzajúceho súhlasu posudzuje aj majetkové a personálne vzťahy.

Podľa ustanovenia § 50 DZ:
(1)  Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť vysielateľom a súčasne poskytovať terestriálny multiplex na území 

Slovenskej republiky.
(2)  Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovateľa multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex, ktorý je zároveň 

vysielateľom monotypovej programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagáciu.

Podľa ustanovenia § 51 DZ:
(1)  Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi oprávnenými vysielateľmi sa zakazuje.
(2)  Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex 

a vysielateľom sa zakazuje.
(3)  Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje, ak to nevylučuje osobitný predpis, na personálne prepojenie alebo majetkové 

prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu a
 a)  oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo lokálnou televíznou licenciou, ak poskytovateľ 

multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje iný terestriálny multiplex,
 b)  oprávneným vysielateľom s regionálnou rozhlasovou licenciou alebo lokálnou rozhlasovou licenciou, ak poskyto-

vateľ multiplexu okrem miestneho multiplexu neposkytuje iný terestriálny multiplex,
 c)  vysielateľom rozhlasovej programovej služby, ak poskytovateľ multiplexu poskytuje terestriálny multiplex len v 

rozhlasovom pásme alebo analógovom pásme.

Podľa ustanovenia § 52 DZ:
(1)  Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s oprávneným vysie-

lateľom s celoplošnou televíznou licenciou alebo celoplošnou rozhlasovou licenciou, nesmie byť majetkovo prepojená              
s poskytovateľom multiplexu.

(2)  Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s oprávneným vysie-
lateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo regionálnou rozhlasovou licenciou, nesmie byť majetkovo prepojená 
s viac ako jedným poskytovateľom multiplexu.

(3)  Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viacerými poskytovateľmi multiplexu v 
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4 Činnosť Rady v oblasti sťažností a vlastných monitoringov

4.1 Proces podávania sťažností a ich prešetrovanie

Na postup pri vybavovaní sťažností týkajúcich sa možného porušenia ZVR sa nevzťahuje všeobecná úprava obsiahnutá  
v zákone č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, ale osobitné ustanovenia § 14a ZVR. Sťažnosť sa podáva písomne. Na to, aby bolo 
možné považovať podanie za sťažnosť podľa § 14a, musí byť z neho zrejmé kto ju podáva, voči komu smeruje a predmet 
sťažnosti, teda čím mal byť porušený ZVR. Ak malo podľa sťažovateľa dôjsť k porušeniu ZVR odvysielaním alebo poskytnu-
tím programu, zložky programovej služby alebo zložky AVMS, sťažnosť musí obsahovať aj dátum a približný čas ich odvysie-
lania alebo poskytnutia a názov programovej služby alebo AVMS. Ak sťažnosť niektorú z náležitostí neobsahuje, Kancelária 
RVR sťažovateľa vyzve, aby skutočnosti doplnil; ak k tomu nedôjde, je považovaná za nepreskúmateľnú. Anonymnú sťaž-
nosť RVR nie je povinná vybavovať.Činnosť Rady  

v oblasti sťažností  

a vlastných monitoringov4
2021    587

 doručených 
    sťažností

 502
 vybavených 
 sťažností 

61
opodstatnených 
sťažností 

PODANIE  SŤAŽNOSTI

Zastavené správne konanie

Podozrenie sa nepotvrdilo, 
nedošlo k porušeniu zákona

 Zákon bol porušený

Upozornenie 
na porušenia 

zákona

Povinnosť 
odvysielať 

oznam o porušení

Pozastavenie
vysielania

Pokuta

Prešetrenie obsahu vysielania
(max. 90 dní od doručenia)

Vyjadenie účastníka správneho konania

Ďalšie skúmanie obsahu 
a iných skutočností

(max. 6 mes. od začatia SK
alebo 12 mes. od odvysielania)

 

Neopodstatnená

Nedošlo 
k porušeniu zákona

Začaté správne konanie

Podozrenie 
z porušenia zákona

Uložená sankcia
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a sú preto označené ako nevybavené. V troch prípadoch RVR rozhodla o začatí správneho konania, ktoré však do konca 
roka 2021 nebolo ukončené.   

doručené v roku 2021 29

– sťažnosti voči vysielateľom 23

– sťažnosti voči prevádzkovateľom retransmisie 6

vybavených z doručených v roku 2020 8

vybavených z doručených v roku 2021 13

vybavených v roku 2021 spolu 22

– opodstatnené 2

– neopodstatnené 12

– iný výsledok 6

– nepreskúmateľné 2

v roku 2021 nevybavených 8

v roku 2021 neukončených 3

Z dvadsiatich dvoch sťažností vybavených v roku 2021 boli opodstatnených dve, v šiestich prípadoch RVR konštatovala, 
že je sťažnosť sčasti neopodstatnená, sčasti opodstatnená, dvanásť sťažností vyhodnotila ako neopodstatnené a dve - 
namietajúce poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasu vysielateľov – boli nepreskúmateľné, keďže 
vzhľadom na pandemickú situáciu nebolo možné vykonať nevyhnutné miestne ohliadky v hlavnej stanici príjmu. V nasle-
dujúcom grafe je za celok považovaný počet vybavených sťažností bez nepreskúmateľných.

   opodstatnené a sčasti opodstatnené   40 %

   neopodstatnené   60 %

Sťažnosti týkajúce sa licencií a retransmisie vybavené v roku 2021

4.2.1 Sťažnosti voči vysielateľom

2021    13
 vybavených 
 sťažností 

 3
 opodstatnené 
 a sčasti opodstatnené   

RVR v prípade rozhlasových vysielateľov posudzuje najmä využívanie frekvencií na účely, na ktoré boli pridelené, a tiež 
využívanie povolených parametrov jednotlivých frekvencií. V  oboch prípadoch RVR žiada o  súčinnosť RÚ, ktorý vykoná 
meranie za účelom zistenia využívania frekvencií na účely vysielania konkrétnych programových služieb, resp. využíva-
nia povolených parametrov frekvencií. Na základe zistení RÚ následne RVR rozhodne o neopodstatnenosti sťažnosti (ak 
vysielateľ využíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená a tiež povolené parametre frekvencie), alebo o začatí 

S obsahom sťažnosti sa RVR oboznamuje a prerokúva ho na svojom zasadnutí najneskôr do deväťdesiatich dní od jej doru-
čenia. Ak sťažnosť obsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo dôjsť k porušeniu ZVR, RVR začne vo veci správne 
konanie. O výsledku konania upovedomí sťažovateľa. Ak sťažnosť neobsahuje skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohlo 
dôjsť k porušeniu ZVR, RVR uzná sťažnosť za neopodstatnenú a upovedomí o tom sťažovateľa. V správnom konaní je RVR 
povinná rozhodnúť najneskôr do šiestich mesiacov od jeho začatia resp. do jedného roka od odvysielania/poskytnutia 
programu alebo možného spáchania správneho deliktu, napr. nevyužívania pridelenej frekvencie či poskytovania retran-
smisie bez súhlasu vysielateľa. Počas tejto lehoty vyzve RVR účastníka správneho konania na poskytnutie jeho vyjadrenia, 
podrobuje namietaný obsah vysielania právnej analýze, zabezpečuje dôkazy, pričom v licenčnej agende spolupracuje aj s 
RÚ a inými štátnymi orgánmi a pod. V rámci dokazovania môže RVR žiadať tiež vyjadrenia tretích osôb, ktoré majú k dis-
pozícii informácie relevantné pre správne konanie. Na základe všetkých získaných podkladov následne RVR (spravidla na 
v poradí druhom zasadnutí týkajucom sa konania) rozhodne o porušení zákona a o uložení sankcie, alebo správne konanie 
zastaví, ak nie je schopná jednoznačne preukázať, že k porušeniu zákona došlo.
 
V roku 2021 zaevidovala RVR spolu päťsto osemdesiatsedem sťažností, z nich viac ako devaďesiatpäť percent sa týkalo 
obsahu vysielania. 

Celkovo v roku 2021 RVR vybavila päťstojeden sťažností, z nich deväťesiatdva bolo zaevidovaných ešte v predošlom roku, 
ale vzhľadom na termín ich doručenia RVR nestihla do konca roka 2020 ich prešetrovanie ukončiť (z rovnakého dôvodu 
ostalo v roku 2021 nevybavených osemdesiatšest sťažností a výsledok ich prešetrovania bude známy až v nasledujúcom 
roku). 

Z celkového počtu sťažností preskúmaných v roku 2021 bola opodstatnená jedna desatina. Podrobnosti o vybavovaní 
sťažností sú uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

4.2  Sťažnosti týkajúce sa licencií, frekvencií a retransmisie

2021    23
 sťažností voči 
 vysielateľom 

 6
 sťažností voči 
 prevádzkovateľom retransmisie

 22
 vybavených 
 sťažností   

V  roku 2021 RVR zaevidovala spolu dvadsaťdeväť sťažností týkajúcich sa nezákonného využívania licencií, nevyužívania 
pridelených frekvencií na vysielanie a prevádzkovania retransmisie (v prípade totožného podnetu od viacerých sťažovate-
ľov je tento zarátaný ako jeden). Prevažná väčšina z nich smerovala voči vysielateľom. Zároveň RVR ukončila v roku 2021 aj 
vybavovanie ôsmich sťažností, ktoré jej boli doručené ešte v roku 2020. Rovnako osem bolo aj sťažností, ktorými sa RVR 
na zasadnutiach do 31. decembra 2021 nestihla zaoberať, vzhľadom na termín ich doručenia v závere kalendárneho roka, 

doručené v roku 2021 587

- sťažnosti týkajúce sa obsahu vysielania 558

- sťažnosti týkajúce sa licencií a retransmisií 29

vybavených z doručených v roku 2020 92

vybavených z doručených v roku 2021 409

vybavených v roku 2021 spolu 501

– opodstatnené 61

– neopodstatnené 409

– iný výsledok 14

– nepreskúmateľné 18

v roku 2021 nevybavených 86

v roku 2021 neukončených 21
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OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

Rádio Rebeca, s.r.o. (413/SL/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 2; SK 1. 7. 2021/bod 6) – odňatie frekvencie
- námietka nevyužívania frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín na účely, na ktoré bola pridelená (tri sťažnosti),

Rádio Prešov, s.r.o. (845/SL/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 4; SK 22. 9. 2021/bod 2) – odňatie frekvencie
- námietka nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa na účely, na ktoré bola pridelená,

FM media s.r.o. (848/SL/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 4; SK 8. 12. 2021/bod 3) – neopodstatnená (frekvencia 89,8 MHz 
Prešov) a upozornenie na porušenie zákona (frekvencia 92,4 MHz Martin)
- námietka nevyužívania frekvencií 92,4 MHz Martin a 89,8 MHz Prešov na účely, na ktoré boli pridelené.

4.2.2 Sťažnosti voči prevádzkovateľom retransmisie

2021    9
 vybavených 
 sťažností 

 5
 opodstatnených 
 a sčasti opodstatnených  

RVR v prípade prevádzkovateľov retransmisie posudzuje najmä skutočnosť, či prevádzkovatelia retransmisie majú súhlasy 
pôvodných vysielateľov programových služieb, ktoré poskytujú v rámci svojej programovej ponuky, na ich šírenie. RVR pri 
prešetrovaní sťažností na poskytovanie retransmisie programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov musí 
najprv vykonať miestnu ohliadku na hlavnej stanici príjmu prevádzkovateľa retransmisie, aby zistila kompletnú ponuku 
programových služieb, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje. Miestnu ohliadku vykonáva RVR za účasti prevádz-
kovateľa retransmisie a  zvyčajne aj v  súčinnosti s  RÚ, ktorý disponuje zariadeniami na zistenie ponuky programových 
služieb. Následne RVR porovná zistenú ponuku programových služieb s ponukou, ktorú má prevádzkovateľ retransmisie 
zapísanú vo svojej registrácii, a zisťuje, či disponuje súhlasmi tých programových služieb, ktoré v registrácii zapísané nie 
sú. Ak RVR v správnom konaní zistí, že prevádzkovateľ súhlasmi disponuje, správne konanie ukončí (takéto prípady sú pre 
zjednodušene v nasledujúcom prehľade sťažností uvedené medzi neopodstatnenými sťažnosťami a sú zahrnuté aj v cel-
kovom počte neopodstatnených sťažností.) 

RVR v prípade prevádzkovateľov retransmisie posudzuje tiež sťažnosti na poskytovanie retransmisie bez registrácie.  
V takom prípade tiež vykoná miestnu ohliadku v súčinnosti s RÚ, aby zistila, či daný subjekt skutočne poskytuje retran-
smisiu bez registrácie. Pokiaľ dochádza k poskytovaniu retransmisie bez registrácie a na prevádzkovateľa retransmisie sa 
nevzťahuje žiadna z výnimiek z povinnosti mať udelenú registráciu retransmisie, RVR môže prevádzkovateľovi retransmi-
sie uložiť sankciu upozornenie na porušenie zákona alebo pokutu.

Jednotlivé sťažnosti sú pre väčšiu prehľadnosť rozdelené na neopodstatnené a opodstatnené, príp. sčasti opodstatnené 
a iný výsledok sťažnosti (napr. nepreskúmateľné). Pri každej sťažnosti je uvedený subjekt, voči ktorému sťažnosť smerova-
la, v zátvorke číslo konania, pod ktorým je sťažnosť zaevidovaná, dátum zasadnutia RVR, na ktorom sťažnosť prerokovala, 
vrátane čísla bodu programu predmetného zasadnutia (v prípade začatia správneho konania sú údaje o zasadnutí RVR 
uvedené dvakrát, čo vyplýva z procesu prešetrovania sťažností popísanom v časti 4.1), pri konštatovaní opodstatnenosti 
sťažnosti - uložená sankcia a napokon predmet sťažnosti, teda namietaná skutočnosť (v prípade opodstatnených sťažnos-
tí spáchaný delikt). Podrobnejšie informácie o jednotlivých sťažnostiach sú dostupné v podkladoch na zasadnutia RVR 
dostupných na webovej stránke RVR www.rvr.sk v sekcii Zasadnutia Rady - Materiály
 

NEOPODSTATNENÉ

Doručené ešte v roku 2020:

NITRANET, s.r.o. (1502/SL/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 3; SK 7. 4. 2021/bod 2) -  zastavené SK ( ČT1, ČT2, ČT24 a ČT Sport)
-  námietka poskytovania retransmisie programových služieb Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, Minimax, 

JimJam, Sport 1, Sport 2, AMC, AXN, ÓČKO bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.

správneho konania. V rámci správneho konania RVR žiada RÚ o vykonanie opätovného merania za účelom zistenia, či do-
šlo k zmene skutkového stavu. V prípade, ak vysielateľ už využíva frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená, resp. 
využíva povolené parametre frekvencie, RVR správne konanie zastaví. Pokiaľ protiprávny stav pokračuje, RVR pristúpi 
k uloženiu sankcie. V prípade prvého sankcionovania za konkrétnu frekvenciu, RVR obvykle uloží sankciu upozornenie na 
porušenie zákona. V prípade opakovaného porušenia povinností môže RVR pristúpiť k odňatiu frekvencie. RVR posudzuje 
tiež sťažnosti na vysielanie bez licencie. V takom prípade si buď zaobstará záznam vysielania sama, alebo si ho vyžiada od 
subjektu, ktorý má vykonávať vysielanie bez licencie. Pokiaľ subjekt skutočne vysiela bez licencie, RVR mu môže uložiť 
sankciu upozornenie na porušenie zákona alebo pokutu.

Jednotlivé sťažnosti sú pre väčšiu prehľadnosť rozdelené na neopodstatnené a opodstatnené, príp. sčasti opodstatne-
né. Pri každej sťažnosti je uvedený subjekt, voči ktorému sťažnosť smerovala, v  zátvorke číslo konania, pod ktorým je 
sťažnosť zaevidovaná, dátum zasadnutia RVR, na ktorom sťažnosť prerokovala, vrátane čísla bodu programu predmet-
ného zasadnutia (v prípade začatia správneho konania je uvedené aj rokovanie, na ktorom RVR začala správne konanie 
- pre vysvetlenie pozri proces prešetrovania sťažnosti v časti 4.1), pri konštatovaní opodstatnenosti sťažnosti - uložená 
sankcia a napokon predmet sťažnosti, teda namietaná skutočnosť (v prípade opodstatnených sťažností spáchaný delikt).  
Podrobnejšie informácie o jednotlivých sťažnostiach sú dostupné v podkladoch na zasadnutia RVR dostupných na webo-
vej stránke RVR www.rvr.sk v sekcii Zasadnutia Rady - Materiály

NEOPODSTATNENÉ 

Doručené ešte v roku 2020:

Trnavská produkčná s.r.o. (1505/SL/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 2; SK 22. 9. 2021/bod 3 - zastavené SK) 
- námietka nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 103,9 MHz Trnava (dve sťažnosti),

POWER DEVELOPMENT, s.r.o. (1902/SL/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 2)
- námietka nevyužívania frekvencie 93,9 MHz Michalovce na účely, na ktoré bola pridelená.

Zaevidované v roku 2021:

KISS rádio s.r.o. (501/SL/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 2; SK 5. 5. 2021/bod 3 - zastavené SK) 
- námietka nevyužívania frekvencie 104,1 MHz Prešov na účely, na ktoré bola pridelená (dve sťažnosti),

RADIO ROCK, s.r.o. (840/SL/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 2) 
- námietka nevyužívania frekvencie 94,7 MHz Topoľčany na účely, na ktoré bola pridelená,

RADIO ONE ROCK, s.r.o. (841/SL/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 2)
- námietka nevyužívania frekvencie 107,2 MHz Martin na účely, na ktoré bola pridelená,

RADIO ONE, s.r.o. (842/SL/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 2) 
- námietka nevyužívanie frekvencie 92,9 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré bola pridelená,

Rádio Bojnice s.r.o. (843/SL/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 3) 
-  námietka nevyužívanie frekvencií 89,7 MHz Zvolen a 90,5 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré boli pridelené (dve sťažnosti),

Rádio Rebeca, s.r.o. (844/SL/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 2; SK 10. 11. 2021/bod 3) 
- námietka nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré bola pridelená,

Rádio WOW s.r.o. (847/SL/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 3; SK 8. 12. 2021/bod 4 - zastavené SK) 
-  námietka nevyužívania frekvencií 88,5 MHz Dubnica nad Váhom, 88,3 MHz Púchov a 104,4 MHz Považská Bystrica na účely, 

na ktoré boli pridelené,

Rádio Rebeca, s.r.o. (1531/SL/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 2 - zastavené SK) 
- námietka nevyužívania frekvencie 99,8 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré bola pridelená.

http://www.rvr.sk/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2021
http://www.rvr.sk/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2021
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- údajné poskytovanie retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov,

SiNET CTV s.r.o. (103/SL/2022, predch. č. 1357/SL/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 3) – neopodstatnená (ČT Sport, 
Prima COOL, Prima ZOOM, Prima Love) a začaté SK (možné poskytovanie retransmisie programových služieb ČT1, ČT2 bez 
súhlasov ich pôvodných vysielateľov) 
- údajné poskytovanie retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.

4.3 Sťažnosti týkajúce sa obsahu vysielania
Pre dohľad nad dodržiavaním povinností vysielateľov vo vzťahu k obsahu vysielaných programov je v rámci Kancelárie RVR 
zriadený Programový odbor. 

Dodržiavanie zákonnosti v obsahu vysielania televíznych a rozhlasových staníc, internetového vysielania a poskytovaných 
AVMS sa zisťuje prostredníctvom monitorovania vysielania resp. audiovizuálneho obsahu služby a je realizovaný v dvoch 
základných formách – ako plánovaný monitoring a monitoring na základe sťažností/podaní. 

Plánovaný monitoring prebieha buďto ako kontinuálny, ktorý predstavuje priebežné monitorovanie celého vysielania, a vy-
užíva sa najmä u regionálnych a lokálnych vysielateľov, pričom rozsah monitorovaného obdobia určuje štruktúra a časový 
rozsah ich vysielania, alebo sa monitoring realizuje ako plánované monitorovanie vybraných špecifických programov alebo 
zložiek programovej služby v roku 2021 RVR takto uskutočnila monitoring zameraný na informovanie o Covid-19, ktorý je 
podrobne popísaný v časti 4.3.4. K dominantným činnostiam RVR v oblasti monitorovania však vzhľadom na množstvo 
sťažností a kapacitné možnosti Kancelárie RVR patrí monitoring vykonávaný na základe sťažností a podaní.

2021    558
 doručených sťažností 
 na obsah vysielania 

 410
 programov, ku ktorým 
 sa sťažnosti vzťahovali 

 480
 vybavených 
 sťažností  

V roku 2021 bolo RVR doručených spolu päťstopäťdesiatosem sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania (RVR ich eviduje len 
ako štyristoštyridsať doručených podnetov, avšak viaceré z nich namietali skutočnosti na niekoľkých programových služ-
bách zároveň, preto vyžadovali samostatné prešetrovanie). Výrazne najviac, vyše osemdesiatsedem percent sťažností, na-
mietalo obsah odvysielaný v televízii, necelých trinásť percent v rozhlase a menej ako pol percenta sťažností sa týkalo ob-
sahu zverejneného prostredníctvom AVMS. RVR v roku 2021 ukončila aj vybavovanie osemdesiatich štyroch sťažností, ktoré 
jej boli doručené ešte v roku 2020. Sťažnosti, ktorými sa RVR na zasadnutiach do 31. decembra nestihla zaoberať, vzhľadom 
na termín ich doručenia v závere kalendárneho roka, je sedemdesiatosem a v tabuľke sú označené ako nevybavené. V osem-
nástich prípadoch RVR rozhodla o začatí správneho konania, ktoré však do konca roka 2021 nebolo ukončené.   

Zaevidované v roku 2021:

Obec Jaklovce (918/SL/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 2) 
- sťažnosť na nekvalitu služby a výpadky signálu retransmisie poskytovanej v obci Jaklovce.

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

Doručené ešte v roku 2020:

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik (1506/SL/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 4; SK 10. 3. 2021/bod 3) – neopod-
statnená (Prima Zoom, Prima Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, Sport 
2, AMC, Filmbox, ČT sport) a upozornenie na porušenie zákona (ČT1, ČT2 a ČT24)
- námietka poskytovania retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov,

KABELOVKA, spol. s r.o. (1508/SL/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 6; SK 10. 3. 2021/bod 4) – neopodstatnená (Prima 
Love, Prima Krimi, Minimax, CartoonNetwork, Disney Channel, Óčko, Senzi, Šlágr TV, Sport 1, Arena Sport, Eurosport, AMC, 
AXN, Filmbox, Hobby TV) a upozornenie na porušenie zákona (ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport, Prima Zoom, Prima Cool, TV 
Barrandov, Kino Barrandov)
- námietka poskytovania retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov,

MKTS s.r.o. (1509/SL/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 7; SK 10. 2. 2021/bod 2) – neopodstatnená (Prima Zoom, Prima 
Cool, Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Cartoon Network, Disney Channel, Óčko, Senzi, Šlágr TV, ČT 
sport, Sport 1, Arena Sport, AMC, FilmBox, AXN) a upozornenie na porušenie zákona (ČT1, ČT2, ČT24)  zastavené SK  (Minimax) 
- námietka poskytovania retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov,

OBEC SAT s.r.o. (1507/SL/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 5; SK 24. 3. 2021/bod 69) – neopodstatnená (Prima Cool, 
Prima Love, Prima Krimi, TV Barrandov, Kino Barrandov, Minimax, Cartoon Network, Disney Channel, Óčko, Senzi, Šláger 
TV, ČT 24, ČT sport, Sport 1, AMC, FilmBox, AXN) a upozornenie na porušenie zákona (ČT1, ČT2, Prima Zoom)
- námietka poskytovania retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov

Zaevidované v roku 2021:

TES Media, s. r. o. (1007/SL/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 3; SK 10. 11. 2021/bod 2) – neopodstatnená (ČT :D, ČT Sport, 
Prima Cool, TV Barrandov, Prima Zoom, Prima Love, Nickelodeon, Fishing & Hunting, Eurosport 1, Eurosport 2, AXN, SEN-
ZI) a pokuta 99 € (ČT1, ČT2, ČT24)
- námietka poskytovania retransmisie uvedených programových služieb bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.

NEPRESKÚMATEĽNÉ

Doručené ešte v roku 2020:

Towercom, a.s. (228/SL/2021, predch. č. 1796/SL/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 2) 
- údajné poskytovanie retransmisie programových služieb ČT1, ČT2 a Prima Cool bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.

Zaevidované v roku 2021:

DIGITEL, s.r.o. (1507/SL/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 2)
- údajné poskytovanie retransmisie bez registrácie.

NEUKONČENÉ

BSS, s.r.o. (85/SL/2022, predch. č. 1068/SL/2021; prerokované 25.  8.  2021/bod 2) – neopodstatnená (retransmisia bez 
registrácie) a začaté SK (možné vysielanie bez udelenej licencie) 
- údajné poskytovanie retransmisie bez registrácie a vysielanie bez udelenej licencie,

SLUŽBYT, s.r.o. (99/SL/2022, predch. č. 1314/SL/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 2) – neopodstatnená (ČT :D/Art HD, 
ČT Sport HD, Prima COOL HD, Prima ZOOM HD, Prima MAX MD, Prima Love, Prima KRIMI) a začaté SK (možné poskytovanie 
retransmisie programových služieb  ČT1 SD/HD, ČT2 SD/HD bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov)

doručené v roku 2021 558

- sťažnosti voči rozhlasovému vysielaniu 70

- sťažnosti voči televíznemu vysielaniu 486

- sťažnosti voči IV a AVMS 2

vybavených z doručených v roku 2020 84

vybavených z doručených v roku 2021 396

vybavených v roku 2021 spolu 480

- opodstatnené 59

- neopodstatnené 397

- iný výsledok 8

- nepreskúmateľné 16

v roku 2021 nevybavených 78

v roku 2021 neukončených 18

v roku 2021 nevybavených 78
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 Rádio Slovensko Rádio Regina Rádio_FM Rádio Devín EXPRES

doručené v 2021 52 3 2 1 2

z nich vybavené 42 2 2 1 2

- opodstatnené 0 0 0 0 0

- neopodstatnené 42 2 2 1 2

- iný výsledok 0 0 0 0 0

- nepreskúmateľné 0 0 0 0 0

nevybavené 10 1 0 0 0

 FUN RÁDIO Europa 2 Rádio Lumen Rádio Aetter Rádio Frontinus

doručené v 2021 3 4 1 1 1

z nich vybavené 3 4 1 1 0

- opodstatnené 0 1 0 1 0

- neopodstatnené 3 2 1 0 0

- iný výsledok 0 1 0 0 0

- nepreskúmateľné 0 0 0 0 0

nevybavené 0 0 0 0 1

Zo sťažností na rozhlasové vysielanie, ktoré RVR vybavila v roku 2021, sa viac ako šesťdesiat percent týkalo všestrannosti 
informácií, objektivity a ľudskej dôstojnosti, vyše desaťpercentný podiel predstavujú zhodne sťažnosti namietajúce poruše-
nie ochrany ľudskej dôstojnosti a nedodržanie povinností upravujúcich oblasť vysielania reklamy, telenákupu, sponzoringu 
a product placementu, o niečo menej bolo sťažnosti týkajúcich sa ochrany maloletých. 

   všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 63 %

   ochrana ľudskej dôstojnosti 10,5 %

   ochrana maloletých 8 %

   reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 10,5 %

   ostatné 8 %

Oblasti, ktorých sa týkali sťažnosti na rozhlasové vysielanie v roku 2021

Pre väčšiu názornosť sú do týchto oblastí rozdelené aj sťažnosti v  ich nasledujúcom prehľade v  rámci jednotlivých 
programových služieb. Primárne sú rozdelené na neopodstatnené a opodstatnené, príp. sčasti opodstatnené, resp. také, 
pri ktorých bol konštatovaný iný výsledok (najčastejšie kombinácia viacerých výsledkov, keďže jedna sťažnosť niekedy 
namieta viacero skutočností z rôznych oblastí). Pri každej sťažnosti je uvedený program resp. komunikát, voči ktorému 
sťažnosť smerovala (príp. dátum celodenného vysielania), dátum jeho odvysielania, v zátvorke číslo konania, pod ktorým 
je sťažnosť zaevidovaná (ak bola evidovaná v predchádzajúcom roku, vrátane predchádzajúceho čísla spisu), dátum za-
sadnutia RVR, na ktorom sťažnosť prerokovala, spolu s číslom bodu programu predmetného zasadnutia (v prípade za-
čatia správneho konania sú údaje o zasadnutiach RVR uvedené dvakrát, čo vyplýva z procesu prešetrovania sťažností 
popísanom v  časti 4.1), pri konštatovaní opodstatnenosti sťažnosti je uvedená aj uložená sankcia a  záznam ukončuje 
stručný popis predmetu sťažnosti, teda namietaná skutočnosť (v prípade opodstatnených sťažností spáchaný delikt).  
Podrobnejšie informácie o jednotlivých sťažnostiach sú dostupné v podkladoch na zasadnutia RVR dostupných na we-
bovej stránke RVR www.rvr.sk v sekcii Zasadnutia Rady - Materiály 

Zo štyristo osemdesiatich sťažností vybavených v roku 2021 bolo opodstatnených päťdesiatdeväť, tristodeväťdesiatse-
dem sťažností vyhodnotila RVR ako neopodstatnené, v ôsmich prípadoch konštatovala iný výsledok prešetrenia (prevažne 
sčasti neopodstatnená, sčasti opodstatnená, prípadne inú kombináciu viacerých možných výsledkov) a šestnásť sťažností 
bolo nepreskúmateľných, najčastejšie z dôvodu uplynutia zákonnej lehoty na uchovávanie súvislých záznamov vysielania. 
V nasledujúcom grafe je za celok považovaný počet vybavených sťažností bez nepreskúmateľných.

   opodstatnené a sčasti opodstatnené    14 %

   neopodstatnené   86 %

Sťažnosti týkajúce sa obsahu vysielania vybavené v roku 2021

RVR v  prípade sťažností namietajúcich obsah vysielania posudzuje jeho súlad s  jednotlivými ustanoveniami zákona na 
základe záznamov vysielania. Používa pri tom buď záznamy zaznamenané vlastným záznamovým zariadením, alebo, ak 
takým záznamom nedisponuje (najčastejšie v prípadoch regionálnych a lokálnych vysielateľov), požiada o jeho poskytnutie 
vysielateľa. Vysielatelia sú povinní uchovávať súvislé záznamy vysielania po dobu štyridsiatich piatich dní od ich odvysiela-
nia; rovnaký čas záznamy uchováva aj RVR. V prípade, ak vysielateľ RVR záznamy neposkytne a nedisponuje nimi ani RVR, 
sťažnosť označí za nepreskúmateľnú, a voči vysielateľovi začne správne konanie vo veci neposkytnutia záznamov, ktorého 
záverom býva uloženie finančnej sankcie. Záznam vysielania RVR preskúmava jednak so zreteľom na v sťažnosti namieta-
né skutočnosti, zároveň aj z hľadiska možného porušenia iných zákonných povinností. Pokiaľ v procese prešetrovania RVR 
vo vysielaní neidentifikuje skutočnosti, ktoré by naznačovali, že mohlo dôjsť k porušeniu ZVR, sťažnosť uzavrie ako neo-
podstatnenú. V opačnom prípade voči vysielateľovi, ktorého vysielanie preskúmavala, začne správne konanie, v ktorom 
zisťuje ďalšie relevantné skutočnosti nevyhnutné pre jednoznačné konštatovanie porušenie zákona, žiada stanovisko vy-
sielateľa atď., a ak sa podozrenie na porušenie zákona potvrdí, vysielateľovi uloží sankciu. Pokiaľ nie je možné jednoznačne 
preukázať, že došlo k porušeniu zákona, RVR správne konanie zastaví (takéto prípady sú pre zjednodušene v nasledujúcom 
prehľade sťažností uvedené medzi neopodstatnenými sťažnosťami a sú zahrnuté aj v celkovom počte neopodstatnených 
sťažností).

4.3.1 Rozhlasové vysielanie

2021    69
 vybavených 
 sťažností 

 6
 opodstatnených 
 a sčasti opodstatnených  

Najviac sťažností na rozhlasové vysielanie doručených v roku 2021 namietalo možné porušenie zákona na Rádiu Slovensko, 
všetky takéto vybavené sťažnosti RVR vyhodnotila ako neopodstatnené. Týkali sa prevažne objektivity a nestrannosti infor-
mácií odvysielaných v spravodajských a (politicko-)publicistických reláciách, ktorých Rádio Slovensko vysiela výrazne viac ako 
komerční vysielatelia, z čoho vyplýva aj dominancia v počte sťažnosti. Prevažnú väčšinu podnetov zaevidovaných v roku 2021 
RVR vybavila do konca roka, v prvých jeho mesiacoch ukončila aj prešetrovanie podnetov doručených ešte v závere predošlého 
roka. 

http://www.rvr.sk/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2021
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- údajne nepresné a zavádzajúce informovanie v príspevku o hrozbe pravicového extrémizmu v USA, 

Sobotné dialógy, 23. 1. 2021 (472/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 20) 
-  údajná názorová nevyváženosť politickej diskusie, jednostrannosť informácií a  názorová zaujatosť moderátora (dvaja 

sťažovatelia)

Rádiožurnál, 28. 1. 2021 o 12.00 h (488/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 11)
-  sťažovateľ považoval informácie v príspevku o novej legislatíve týkajúcej sa potratov v Poľsku za jednostranné, nevyvá-

žené a zaujaté, 

Rádiožurnál, 29. 1. 2021 (497/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021, bod 5)
–  námietka podľa sťažovateľa nepresného označenia funkcií F. Imreczeho  a Ľ. Makóa ako „šéf daniarov“,

Z prvej ruky, 2. 2. 2021 (531/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 12)
– podľa sťažovateľa bola diskusia A. Duleba a O. Soukupa o protestoch v Rusku v súvislosti so zadržaním A. Navaľného 
nevyvážená,

Rádiožurnál, 11. 2. 2021 o 12.00 h (644/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 16) 
- údajne zavádzajúce informácie v príspevku o posunutí termínov na zaplatenie niektorých miestnych daní, 

Rádiožurnál, Správy RTVS, 19. 2. 2021 (736/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 22) 
–  výhrady k vyjadreniu P. Sabaku v  príspevku o  dovoze lieku Ivermektín na Slovensko, ktorý bol podľa sťažovateľa jed-

nostranný,

Z prvej ruky, 19. 2. 2021 (645/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 17) 
-  údajná názorová nevyváženosť diskusie a jednostrannosť prezentovaných informácií v  rámci diskusie s  podtitulom 

„Napätie na politickej scéne“,

Sobotné dialógy, 6. 3. 2021 (696/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 18) 
– námietky voči výkonu moderátorky, ktorá bola podľa sťažovateľa voči hosťovi predpojatá, skákala mu do reči a vystupo-

vala arogantne,

Rádiožurnál, 18. 3. 2021 o 7.00 h a 30. 3. 2021 o 12.00 h (748/SO/2021 a 779/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 21) 
-  údajne nepravdivé informácie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v rubrike Prehľad správ,

Sobotné dialógy, 20. 3. 2021 (754/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 28) 
–  sťažovateľ namietal neobvykle prívetivé správanie moderátorky k hosťovi P. Pellegrinimu, čo považoval za prejav neob-

jektívneho vedenia relácie,

Štúdio svet, 27. 3. 2021 (902/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 11) 
-   podľa sťažovateľa v príspevku Eutanázia povolená v Španielsku absentovala všestrannosť informácií a názorová pluralita,  

Sobotné dialógy, 7. 3. 2020 – 27. 3. 2021 (765/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 11) 
–  sťažovateľ namietal neúčasť zástupcov mimoparlamentných strán, ktoré dosiahli vo voľbách výsledok nad tri percentá, 

v diskusných programoch RTVS (dvaja sťažovatelia),

K veci, 12. 4. 2021 (875/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 12; SK 8. 12. 2021/bod 17), zastavené SK (§ 16 ods. 3 písm. a) 
ZVR) 
-  sťažovateľ považoval za nezabezpečenie nestrannosti a názorovej plurality výrok moderátorky „ten je známy spochybňo-

vaním holokaustu“ o historikovi F. Vnukovi pri informovaní o udelení ceny Andreja Hlinku (dvaja sťažovatelia),

Z prvej ruky, 13. 4. 2021 (857/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 11) 
-  výhrady k údajne nepodloženým a neobjektívnym vyjadreniam a účelovej manipulácie v diskusnej relácii s témou voj-

nového konfliktu na rusko–ukrajinskej hranici, ktorá mala podľa sťažovateľa za cieľ dezinformovať verejnosť a vyvolať 
nepriateľský postoj voči členovi vlády SR, 

Pálenica Borisa Filana, 24. 4. 2021 (1129/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 20) 
– sťažovateľ považoval výber politika - ministra obrany J. Naďa ako hosťa humoristickej relácie za politizáciou RTVS, 

   opodstatnené a sčasti opodstatnené    9 %

   neopodstatnené   81 %

Sťažnosti týkajúce sa obsahu rozhlasového vysielania vybavené v roku 2021

Zo sťažností týkajúcich sa rozhlasového vysielania, ktoré RVR vybavila do konca roka 2021, teda vrátane sťažností doruče-
ných ešte koncom roka 2020, ktorých prešetrovanie RVR ukončila až v úvode nasledujúceho roka, ale zároveň bez sťažnos-
tí, ktoré RVR uzavrela ako nepreskúmateľné, bolo opodstatnených a sčasti opodstatnených deväť percent. 

4.3.1.1 Vysielateľ na základe zákona

opodstatnených 
a sčasti opodstatnených

vybavených
sťažností

42 0Rádio Slovensko

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Rádiožurnál, Z prvej ruky, 9. 11. 2020 (250/SO/2021, predch. č. 1862/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 14) 
-  údajná hrubá dezinformácia verejnosti používaním termínu „pandémia“ v spravodajstve napriek tomu, že nákaza korona-

vírusom bola podľa sťažovateľa zo strany WHO preklasifikovaná na „obyčajnú virózu“,

Rádiožurnál o 7:00 h, Bleskové správy o 8:18 h, Krátke správy o 8:32 h, spravodajský vstup o 10:49 h, Rádiožurnál o 12:00 h, 
Z prvej ruky, 18. 11. 2020 (252/SO/2021, predch. č. 1869/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 15)  
- údajne skresľujúce a neobjektívne informácie o protivládnych protestoch v Bratislave, 

Rádiožurnál, 25. 11. 2020 (278/SO/2021, predch. č. 1924/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 5) 
- námietka podľa sťažovateľa nepresného pomenovania funkcie ministra financií,

Rádiožurnál, 6. 12. 2020 (283/SO/2021, predch. č. 1942/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 13) 
–  sťažovateľovi prekážalo označenie T. Gašpara a M. Lučanského za „členov úplatného komanda“ v príspevku o rozhodovaní 

o väzobnom stíhaní M. Lučanského, namietal nerešpektovanie prezumpcie neviny vysielateľom.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Z prvej ruky, 11. 1. 2021 (362/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 15) 
-  podľa sťažností moderátor viedol diskusiu neprofesionálne a mal nevyvážený prístup k pozvaným hosťom (dvaja sťažo-

vatelia),

Sobotné dialógy, 16. 1. 2021 (388/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 16) 
-  výhrady k absencii predstaviteľov hnutia OĽaNO v diskusii, námietky voči výkonu moderátorky, ktorá mala pozvaných 

hostí podnecovať proti premiérovi a vláde SR (päť sťažovateľov),

Rádiožurnál, 19. 1. 2021 o 12.00 h (690/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 20) 
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 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

Dobré ráno, Slovensko, 16. 8. 2021 (1268/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 16) 
– údajná skrytá reklama ruského vinárskeho priemyslu.

Rádio Regina      
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavené
sťažnosti

3 0

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Správy RTVS, 2. 9. 2021 o 10:00 h (1321/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 14)  
-  údajne nepravdivé a nepodložené informácie v súvislosti s dodržiavaním protipandemických opatrení v príspevku Nosenie 

rúšok počas školského vyučovania,

Rádiožurnál, 2. 9. 2021 o 12:00 h (1321/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 14) 
- údajne nepravdivé a nepodložené informácie v súvislosti s dodržiavaním protipandemických opatrení v príspevku Začal sa 
nový školský rok,

Rádiožurnál Rádia Regina zo dňa 2. 9. 2021 o 17:00 h (1321/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 14) 
-  údajne nepravdivé a nepodložené informácie v súvislosti s dodržiavaním protipandemických opatrení v príspevku Začal 

sa nový školský rok. 

Rádio_FM             
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavené
sťažnosti

2 0

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Ráno na eFeMku, 22. 7. 2021 (1218/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 10) 
– sťažovateľ považoval za nevyvážený rozhovor o očkovaní s epidemiologičkou A. Bražinovou,

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

vysielanie z 9.- 13. 8. 2021 (1300/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 50)  
–  sťažovateľ namietal vysielanie reklamných informácií o  priestore Sundeck, ktoré podľa neho neboli oddelené od 

ostatného vysielania. 

Rádio Devín         
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnost

1 0

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Ars litera, 20. 8. 2021 (1298/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 5)
-  sťažovateľ namietal absenciu všestrannosti informácií a názorovej plurality a znevažovanie a zásah do ľudskej dôstojnosti 

v diskusii o literátoch a literatúre s hosťom A. Hrnkom. 

Rádiožurnál, 19. 5. 2021 (1001/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 19) 
–  údajné nezabezpečenie názorovej plurality v príspevkoch Spoločné vyhlásenie EÚ o konflikte medzi Izraelom a Hamasom 

zablokovalo Maďarsko a Nemecko kritizuje Európsku úniu, že nerieši utečeneckú krízu,

Krátke správy, 21. 5. 2021 (1002/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 20) 
– námietka podľa sťažovateľa nesprávneho označenia najvyššieho štátneho zástupcu v ČR ako generálneho prokurátora,

Rádiožurnál, 22. 5. 2021 (1014/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 21)
– námietka podľa sťažovateľa nesprávneho použitia termínu „odpis z registra pedagógov“ namiesto odpis registra trestov,

Sobotné dialógy, 5. 6. 2021 (1076/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 15) 
- podľa sťažovateľa bol diskusný program, v ktorom bol hosťom iba premiér E. Heger, nevyvážený,

Z prvej ruky, 7. 6. 2021 (1074/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 13) 
-  námietka údajnej absencie všestrannosti informácií a názorovej plurality v diskusii s podtitulom „Sú Slováci konšpirátori?“, 

Rádiožurnál zo dňa 7. 6. 2021 (1080/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 23) 
– podľa sťažovateľa boli informácie o návšteve S. Cichanovskej v ČR nepresné,

Rádiožurnál, 10. 7. 2021 (1193/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 3) 
-  podľa sťažovateľa neboli v príspevku Slováci v maďarskom pohraničí sú nespokojní o blokáde hraničných priechodov pre-

zentované informácie obhajujúce postupy vlády a jej opatrenia v boji proti pandémii, preto ho považoval za neobjektívny 
a manipulatívny,

Rádiožurnál, 4. a 5. 8. 2021 o 18:00 h (1250/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 9) 
-  údajná nepresnosť informácií v súvislosti so zatýkaním bývalých vysokopostavených štátnych predstaviteľov v príspevku 

NAKA zasahovala v korupčnej kauze Mýtnik III,

Dobré ráno, Slovensko, 16. 8. 2021 (1268/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 16) 
– podľa sťažovateľa nebola v reportáži o výrobe vína v Rusku zabezpečená objektívnosť,

Predpoludnie s Barbarou Štubňovou, 6. 9. 2021 (1329/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 15)
-  námietka absencie všestrannosti informácií a  názorovej plurality v  súvislosti s  prezentovanými informáciami 

o nadchádzajúcej návšteve pápeža na Slovensku, 

Hosť Nory Gubkovej, 13. 10. 2021 (1432/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 49) 
- sťažovateľ považoval za zavádzajúce informovanie o hosťovi programu ako o tzv. transrodovom človeku,

Spektrum Rádia Slovensko, 8. 11. 2021 (129/SO/2022, predch. č. 1534/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 12) 
- údajne zavádzajúce informácie o najväčších producentoch škodlivých emisií.

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

reklama - Plus jeden deň, 6. 2. 2021 (547/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 20) 
– sťažovateľovi prekážalo, že v reklama bol uvedený zdravotný stav mediálne známej osoby,

Bola raz jedna povesť, 14. 3.  2021 (749/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 8) 
–  podľa sťažovateľa boli v  programe určenom primárne pre detského diváka odvysielané dezinformácie o poľovníkoch, 

program ohováral a podnecoval nenávisť voči poľovníkom ako skupine obyvateľstva,

K veci, 12. 4. 2021 (875/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 12) 
-  v programe údajne došlo k znevažovaniu osoby historika F. Vnuka tvrdením, že je známy spochybňovaním holokaustu 

(dvaja sťažovatelia),

Predpoludnie s Barbarou Štubňovou, 6. 9. 2021 (1329/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 15)
-  údajné znevažovanie dobrého mena katolíckej cirkvi v  súvislosti s  prezentovanými informáciami o  nadchádzajúcej 

návšteve pápeža na Slovensku.
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vysielanie, 7. a 8. 11. 2020 (241/SO/2021, predch. č. 1845/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 6) 
- podľa sťažovateľa mali otázky v upútavke na súťaž Daj si pozor na jazyk sexuálny podtón.

Europa 2               
 opodstatnené 

a sčasti opodstatnené
vybavené
sťažnosti

2 4

NEOPODSTATNENÉ
 

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

reklama – Slovenská sporiteľňa, 4. 11. 2021 (1532/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 17) 
-  sťažovateľ považoval za nevhodné zaradiť pred 22. hodinou spot, v ktorom zaznie otázka dieťaťa „Čo je to sex?“ v rozho-

vore s matkou o jeho príchode na svet. 

 Iné

Sketch Bros na Europe 2, 14. 5. 2021 (990/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 16) 
-  sťažovateľ namietal nabádanie k šíreniu poplašnej správy, keďže moderátori údajne vyzývali telefonujúceho poslucháča, 

aby z okna zakričal „Mám bombu!“.

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ 

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností na vysielanie ešte  z roku 2020:

Sketch Bros na Europe 2, 2. 10. 2020 (142/SO/2020, predch. č. 1641/SO/2020; prerokované 18. 11. 2020/bod 70;  
SK 5. 5. 2021/bod 22) – pokuta 497 eur (§ 20 ods. 4 ZVR)
- dvojzmyselné vulgárne vtipy v popoludňajšom čase vysielania. 

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Sketch Bros na Europe 2, 5. 2. 2021 (575/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 2; SK 22. 9. 2021/bod 21) – neopodstatnená 
(§ 19 ods. 1 písm. a) ZVR) a úhrnná pokuta 497 eur (§ 20 ods. 4 ZVR)
-  odvysielanie vulgarizmus „chuji“ v programe odvysielanom pred 20. hodinou, ktorý podľa sťažovateľa zasiahol aj do ľud-

skej dôstojnosti,

Ranná show Wake up, 4. 3. 2021 (685/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 6; SK 22. 9. 2021/bod 21) –  
úhrnná pokuta 497 eur (§ 20 ods. 4 ZVR)
-  vulgárne a obscénne vyjadrovanie týkajúce sa sexuálneho sebauspokojovania a pomenovaní častí tela,

Sketch Bros na Europe 2, 9. 4. 2021 (864/M/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 26; SK 22. 9. 2021/bod 21) –  
úhrnná pokuta 497 eur (§ 20 ods. 4 ZVR)
-  obscénne vyjadrovanie v rámci moderátorských vstupov a nahrávok divákov, ktorí sa zapojili do témy dňa odpoveďami na 

otázky „Čo vás dokáže v posteli vyrušiť?“, „Čo ťa dokáže odradiť pri sexe?“ (vlastný monitorng).

4.3.1.2 Vysielatelia na základe licencie

EXPRES                
   opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavené
sťažnosti

2 0

NEOPODSTATNENÉ

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

komunikát – podcast Kriminálne spisy – Keď vrahmi sú deti, 7. 9. 2021 (1351/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 57) 
-  výhrady k časovému zaradeniu traileru k podcastu vzhľadom na obsah podľa sťažovateľa nevhodný pre prípadného det-

ského poslucháča,

Braňo Závodský Naživo, 29. 9. 2021 (1399/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 47) 
- námietka odvysielania podľa sťažovateľa vulgárneho výrazu „do psej matere“.

FUN RADIO         
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavené
sťažnosti

3 0

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti na vysielanie ešte z roku 2020:
 
Zarábaj ušami, 18. a 28. 12. 2020 (332/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 9) 
– neobjektívne informácie o výhre v súťaži, neuvedená povinnosť zaplatiť daň z výhry.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

upútavka - V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol,  30. 5. 2021 (1046/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 20) 
- sťažovateľ namietal zobrazenie scén násilia,

súťaž, 4. 6. 2021 (1067/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 10) 
–  výhrady k nejasným pravidlám súťaže, vyžrebovaná súťažiaca nestihla odpovedať v časovom limite pre dĺžku prepojenia 

mobilných operátorov.

Rádio Jemné       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0

NEOPODSTATNENÉ

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých
 RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti na vysielanie ešte z roku 2020:
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OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ 

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti na vysielanie ešte z roku 2020:

Ranné vysielanie, 24. 12. 2020 (361/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 22; SK 25. 8. 2021/bod 30) – upozornenie na 
porušenie zákona (§ 20 ods. 4 ZVR) 
– vulgárne vyjadrenia v programe bez označenia nevhodnosti programu pre maloletých poslucháčov.  

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti na vysielanie ešte z roku 2020:

vysielanie z 19. 11. 2020 (265/SO/2021, predch. č. 1895/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 15; SK 1. 7. 2021/bod 50) – 
upozornenie na porušenie zákona (§ 35 ods. 8 ZVR) 
–  komunikát propagujúci službu Wolt napĺňajúci definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby 

programu informačného charakteru bez zreteľného oddelenia jeho začiatku a konca slovným upozornením na charakter 
tohto vysielania. 

4.3.2 Televízne vysielanie

2021    494
 vybavených 
 sťažností 

 94
 opodstatnených 
 a sčasti opodstatnených  

Najviac sťažností na televízne vysielanie doručených v roku 2021 namietalo možné porušenie zákona vo vysielaní Jednot-
ky, o opodstatnenosti sťažnosti rozhodla RVR v desatine prípadov. Pod vyšší počet sťažností na Jednotku sa podpísali tzv. 
hromadné sťažnosti, teda podnety namietajúce totožné podozrenie z porušenie zákona, často aj s jednotnou formuláciou 
od každého sťažovateľa (v jednom prípade ich bolo 79, v druhom 19, v oboch s výsledkom prešetrenia - neopodstatnená). 
Prevažnú väčšinu podnetov zaevidovaných v roku 2021 RVR vybavila do konca roka, v prvých jeho mesiacoch ukončila aj pre-
šetrovanie podnetov doručených ešte v závere predošlého roka. 

 Jednotka Dvojka Trojka TV MARKÍZA TV DOMA DAJTO

doručené v 2021 209 18 2 82 21 17

z nich vybavené 188 17 1 71 11 14

- opodstatnené 19 2 0 67 1 2

- neopodstatnené 167 15 1 2 3 11

- iný výsledok 2 0 0 1 1 1

- nepreskúmateľné 0 0 0 1 6 0

nevybavené 21 1 1 11 10 3

 JOJ JOJ PLUS WAU TA3 ostatné TV

doručené v 2021 64 15 13 23 22

z nich vybavené 56 13 12 23 15

- opodstatnené 16 5 4 3 3

- neopodstatnené 37 8 8 19 5

- iný výsledok 1 0 0 1 0

- nepreskúmateľné 2 0 0 0 7

nevybavené 8 2 1 0 7

Rádio Lumen       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0

NEOPODSTATNENÉ

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

Svätá omša, 14. 7. 2021 (1203/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 12) 
- údajný výsmech z komunity LGBT a transrodových ľudí.

Rádio Mária         
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0

NEOPODSTATNENÉ

 Iné

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti na vysielanie ešte z roku 2020:

Posvätný ruženec s poslucháčmi, 12. 11. 2020 (242/SO/2021, predch. č. 1852/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 20) 
-  podľa sťažovateľa dochádza k zneužívaniu dôvery maloletých a má podozrenie na obohacovanie sa vysielateľa z dôvodu, 

že do vysielania telefonujú detskí diváci a v programe chýba informácia o cene hovoru.

Rádio WOW        
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

 Iné

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti na vysielanie ešte z roku 2020:

vysielanie z 25. - 28. 6. 2020 (115/SO/2021, predch. č. 1419/SO/2020; prerokované 7. 10. 2020/bod 13;  
SK 24. 2. 2021/bod 16) – pokuta 199 eur (§ 16 ods. 3 písm. d) ZVR)
– nevysielanie v súlade s licenciou – nedodržanie programovej skladby. 

Aetter       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0
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Zo sťažností týkajúcich sa televízneho vysielania, ktoré RVR vybavila do konca roka 2021, teda vrátane sťažností doruče-
ných ešte koncom roka 2020, ktorých prešetrovanie RVR ukončila až v úvode nasledujúceho roka, ale zároveň bez sťažnos-
tí, ktoré RVR uzavrela ako nepreskúmateľné, bolo opodstatnených a sčasti opodstatnených dvadsaťdva percent. 

4.3.2.1 Vysielateľ na základe zákona

Jednotka       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavených
sťažností

201 22

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Správy RTVS, 2., 3. a 7. 11. 2020 (239/SO/2021, predch. č. 1836/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 5) 
–  údajne neobjektívne a  jednostranné informovanie o  konflikte v  Náhornom Karabachu v príspevkoch Hybridná vojna  

v konflikte o Náhorný Karabach, Vojna v Náhornom Karabachu trvá vyše mesiaca, Vojna v Náhornom Karabachu trvá vyše 
mesiaca - rozhovor s Nikolom Pašinjanom,

Správy RTVS, 3. 11. 2020 (236/SO/2021, predch. č. 1830/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 8) 
-  sťažnosť namietala výroky podľa neho namierené proti moslimom a prisťahovalcom v príspevku Bezpečnostný analytik 

o teroristických útokoch vo Viedni, 

Správy a komentáre, Správy RTVS, 5. a 8. 11. 2020 (250/SO/2021, predch. č. 1862/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 14) 
-  údajná hrubá dezinformácia verejnosti používaním termínu „pandémia“ v spravodajstve napriek tomu, že nákaza koronaví-

rusom bola podľa sťažovateľa zo strany WHO preklasifikovaná na „obyčajnú virózu“,

Správy RTVS, 9. 11. 2020 (244/SO/2021, predch. č. 1854/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 9) 
–  podľa sťažnosti bola uvedená nepravdivá informácia o neexistencii zákona o verejných zasadnutiach v príspevku  Proces 

odvolávania rektora poškodil VŠ,

Správy RTVS, 12. 11. 2020 (253/SO/2021, predch. č. 1871/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 12) 
-  údajná propagácia politickej strany Hlas-SD v rámci informácií o prijatých zmenách, ktoré umožnia študentom medicíny 

vykonávať testovanie na Covid-19 v príspevku Študenti môžu začať testovať, 

O 5 minút 12, 22. 11. 2020 (258/SO/2021, predch. č. 1886/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 13) a O 5 minút 12, 6. 12. 2020 
(285/SO/2021, predch. č. 1949/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 10) 
-  námietky sťažovateľa smerovali k nevyváženosti diskusie, opoziční poslanci podľa neho útočili na hnutie OĽaNO, nedržali 

sa diskutovaných tém a neodpovedali na otázky moderátora, 

Správy RTVS, 28. 11. 2020 (274/SO/2021, predch. č. 1916/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 5) 
–  sťažovateľovi prekážalo, že vysielateľ neinformoval v hlavnom spravodajskom programe o proteste pred domom  

I. Matoviča v Trnave,

O 5 minút 12, 13. 12. 2020 (293/SO/2021, predch. č. 1971/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 16) 
–  sťažovateľ považoval za zámerné šírenie dezinformácií opakované uvádzanie údajne nepravdivého tvrdenia zo strany  

R. Sulíka, že SR nemá žiadny pandemický plán, 

Správy RTVS, 16. 12. 2020 (300/SO/2021, predch. č. 1986/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 11)
-  sťažovateľ považoval za neobjektívne a nepravdivé informácie o sume vkladu manželky premiéra I. Matoviča do spoloč-

nosti Arca Capital v príspevku NAKA: zásah v Arca Capital.

Zo sťažností na televízne vysielanie, ktoré RVR vybavila v roku 2021, sa zhodne okolo tridsať percent týkalo oblastí všestran-
nosti a vyváženosť informácií a objektivita, ochrane ľudskej dôstojnosti a ochrane maloletých, osempercentný podiel pred-
stavujú sťažnosti namietajúce nedodržanie povinností upravujúcich vysielanie reklamy, telenákupu, sponzoringu a product 
placementu, päť percent súviselo so zabezpečovaním multimodálneho prístupu. 

   všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť 31 %

   ochrana ľudskej dôstojnosti 27 %

   ochrana maloletých 26 %

   reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov 8 %

   multimodálny prístup 5 %

   ostatné 4 %

Oblasti, ktorých sa týkali sťažnosti na televízne vysielanie v roku 2021

Pre väčšiu názornosť sú do týchto oblastí rozdelené aj sťažnosti v ich nasledujúcom prehľade v rámci jednotlivých progra-
mových služieb. Primárne sú rozdelené na neopodstatnené a  opodstatnené, príp. sčasti opodstatnené, resp. také, pri 
ktorých bol konštatovaný iný výsledok (najčastejšie kombinácia viacerých výsledkov, keďže jedna sťažnosť niekedy na-
mieta viacero skutočností z  rôznych oblastí). Pri každej sťažnosti je uvedený program resp. komunikát, voči ktorému 
sťažnosť smerovala (príp. dátum celodenného vysielania), dátum jeho odvysielania, v zátvorke číslo konania, pod ktorým 
je sťažnosť zaevidovaná (ak bola evidovaná v predchádzajúcom roku, vrátane predchádzajúceho čísla spisu), dátum za-
sadnutia RVR, na ktorom sťažnosť prerokovala, spolu s číslom bodu programu predmetného zasadnutia (v prípade za-
čatia správneho konania sú údaje o zasadnutiach RVR uvedené dvakrát, čo vyplýva z  procesu prešetrovania sťažnos-
tí popísanom v časti 4.1), pri konštatovaní opodstatnenosti sťažnosti je uvedená aj uložená sankcia a záznam ukončuje 
stručný popis predmetu sťažnosti, teda namietaná skutočnosť (v prípade opodstatnených sťažností spáchaný delikt).  
Podrobnejšie informácie o jednotlivých sťažnostiach sú dostupné v podkladoch na zasadnutia RVR dostupných na webo-
vej stránke RVR www.rvr.sk v sekcii Zasadnutia Rady - Materiály 

   opodstatnené a sčasti opodstatnené    22 %

   neopodstatnené   78 %

Sťažnosti týkajúce sa obsahu televízneho vysielania vybavené v roku 2021

http://www.rvr.sk/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2021
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O 5 minút 12, 21. 2. 2021 (681/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 17) 
-  sťažovateľ namietal údajnú nevyváženosť programu a výber hostí, ktorí podľa neho diskutovanej problematike nerozu-

meli a kriticky sa vyjadrovali na adresu vlády SR bez návrhu zmysluplných riešení, 

Pumpa, 27. 2. 2021 (662/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 15) 
- podľa sťažovateľa odzneli vyjadrenia popierajúce alebo zľahčujúce pandémiu koronavírusu, 

O 5 minút 12, 28. 2. 2021 (667/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 8) 
- výhrady k údajnému nezabezpečeniu vyváženosti a plurality názorov, námietka názorovej zaujatosti moderátora,

O 5 minút 12, 1. 3. 2020 - 28. 2. 2021 (765/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 11) 
– sťažovateľom prekážala neúčasť zástupcov mimoparlamentných strán, ktoré dosiahli vo voľbách výsledok nad tri per-
centá, v diskusných programoch RTVS (dvaja sťažovatelia),

Správy RTVS, 3. 3. 2021 (693/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 9) 
- sťažovateľ namietal nepresné uvádzanie názvov politických strán v titulkoch relácie,

Ranné správy, 8. 3. 2021 (698/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 14) 
–  sťažovateľovi prekážali podľa neho nepravdivé a zavádzajúce informácie o právach žien s využitím pojmov ako „rod“, ktoré 

nie sú zakotvené v právnom poriadku SR,

Správy RTVS, 9. 3. 2021 (703/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 10) 
-  údajne neobjektívne a nevyvážené informácie o plánovanej návšteve pápeža na Slovensku v príspevku Pápež František 

plánuje navštíviť Bratislavu,

Správy RTVS, 9. 3. 2021 (737/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 22) 
- sťažovateľ namietal nevyváženosť príspevku Čo je s Ivermektínom, 

Silná zostava, 18. 3. 2021 (769/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 14) 
-  námietka neobjektívnych a nevyvážených informácií v diskusii o problematike cestovania do zahraničia v čase vírusovej 

pandémie,  

Správy RTVS, 20. 3. 2021 (755/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 18) 
-  údajne nevyvážené príspevky B. Kollár: výmena premiéra krízu nevyrieši a Minister zdravotníctva pandémiu nezvládol, z kto-

rých druhý podľa sťažovateľa kritizoval prácu ministra zdravotníctva bez poskytnutia priestoru kritizovanej strane, 

Správy RTVS, 22. 3. 2021 (766/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 9) 
–  podľa sťažovateľa bol príspevok Vedľajšie účinky vakcín sú časté neobjektívny a mal vyvolať dojem častých nežiaducich 

účinkov jednotlivých očkovacích látok proti ochoreniu Covid-19,

O 5 minút 12, 28. 3. 2021 (778/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 15) 
-  námietka neobjektívneho informovania a názorovej zaujatosti, výhrady k práci a vystupovaniu moderátora relácie (dvaja 

sťažovatelia),

Správy RTVS, 30. 3. 2021 (780/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 13) 
– sťažovateľovi prekážali údajne protichodné informácie o pôvode koronavírusu v príspevku Prvé zistenia expertného tímu 
WHO, v ktorom český vedec J. Flegr uviedol, že vírus mohol uniknúť z laboratória,

Správy RTVS, 1. 4. 2021 (799/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 24) 
– sťažovateľ namietal nevyváženosť spravodajstva, poskytovanie väčšieho priestoru opozícii, v tomto prípade R. Ficovi,

Správy RTVS, 4. 4. 2021 (810/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 14) 
– údajná manipulácia v príspevku Proces blahorečenia biskupa Vojtaššáka,

Správy a komentáre, 27. 4. 2021 (995/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 38) 
-  výhrady k neobjektívnosti a nevyváženosti príspevku Núdzový stav opäť rozdelil koalíciu, v ktorom podľa sťažovateľa pred-

seda NR SR tlmočil vládnu a stranícku agendu bez poskytnutia odlišného pohľadu v rámci diskutovanej problematiky, 

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Správy RTVS, 2. 1. 2021 (325/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 7) 
-  podľa sťažovateľa zazneli v príspevku Nepriame novely pokračujú zavádzajúce a neobjektívne informácie o tzv. prílepkoch 

k zákonom a prijímaní zákonov v zrýchlenom legislatívnom konaní, 

Správy RTVS, 12. 1. 2021 (379/SO/202; prerokované 10. 3. 2021/bod 9) 
–  údajne nesprávne údaje v príspevku V novembri výrazne narástol počet úmrtí o počtoch úmrtí v SR za predošlý rok uverej-

nených Štatistickým úradom SR,

Správy RTVS, 12. 1. 2021 (380/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 10) 
–  sťažovateľ považoval za zavádzajúce skrátenie vyhlásenie I. Matoviča o testovaní a očkovaní v príspevku Testovanie: vláda 

oficiálne rozhodne zajtra,

Pumpa, 16. 1. 2021 (391/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 75)
-  námietka smerovala k  údajnej nevyváženosti  časti programu týkajúcej sa úmrtia bývalého policajného prezidenta  

M. Lučanského (dvadsaťšesť sťažovateľov),

O 5 minút 12, 17. 1. 2021 (431/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 18) 
–  výhrady sa týkali preferovania hosťa relácie P. Pellegriniho, predsedu strany Hlas-SD, resp. neúčasti zástupcu strany 

OĽaNO  (štyria sťažovatelia),

Správy RTVS, 21. 1. 2021 (478/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 21) 
-  podľa sťažovateľa odzneli v príspevku Občania nesúhlasia so zámerom developera nepravdivé a neobjektívne vyjadrenia 

k stavebným prácam v bratislavskej mestskej časti Dlhé diely, 

O 5 minút 12, 24. 1. 2021 (461/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 23) 
– sťažovateľ namietal poskytnutie väčšieho priestoru v diskusii opozičným politikom než koaličným,
 
Správy RTVS, 31. 1. 2021 (496/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 15) 
-  údajná neobjektívnosť príspevkov Kauza Mýtnik, Väzba a  jej podmienky vyvolávajú diskusiu, Pandémia odkladá viaceré 

sľubované zmeny a Prieskum o predčasných voľbách,  

Koronavírus špeciál - očkovanie, 1. 2. 2021 (512/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 10)
– sťažovateľ považoval za zavádzajúci graf popisujúci zvýšený záujem ľudí o očkovanie,
 
Ranné správy RTVS a Správy RTVS, 2. 2. 2021 (601/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 9) 
-  podľa sťažovateľa odzneli v príspevku Spor medzi pedagógmi a novou riaditeľkou nepravdivé a neobjektívne vyjadrenia 

o údajnej šikane zo strany vedenia školy voči zamestnancom,

Správy RTVS, 5. 2. 2021 (543/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 26) 
– výhrada smerovala k prezentácii osobných názorov moderátora k téme príspevku Kampaň za predčasné voľby sa začala, 

Pumpa, 6. 2. 2021 (546/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 13) 
– sťažovateľ namietal nevyváženú politickú satiru, ktorá viac pranieruje opozíciu,

Správy RTVS, 7. 2. 2021 (560/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 8) 
-  údajne nepresné informácie v  príspevkoch o  situácii v  domovoch sociálnych služieb Vysoký počet rómskych detí 

v domovoch a Medzistanica pre maloletých migrantov, 

Slovenský panteón: Andrej Hlinka, 7. 2. 2021 (602/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 12) 
– údajne nepravdivé tvrdenia, napr. že A. Hlinka nechcel vznik samostatného slovenského štátu,

Správy RTVS, 17. 2. 2021 (642/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 7) 
- sťažovateľ namietal neobjektívne informovanie a politizácia Správ RTVS v príspevku Prvý poslanec na odchode,

O 5 minút 12, 22. 11. 2020 - 21. 2. 2021 (829/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 20) 
- výhrady k údajne nepomernému zastúpeniu predstaviteľov jednotlivých politických strán v diskusnom programe,

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13986/258389
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Správy RTVS, 28. 10. 2021 (1525/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 6) 
-  námietka k  údajne neobjektívnym a  nevyváženým informáciám o  dôvodoch zrušenia plánovaného zasadnutia NR SR  

v príspevku Rokovanie NR SR prerušili pre Covid-19,

Mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Eduarda Hegera, 17. 11. 2021 (1559/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 16) 
- výhrady ku kritickým vyjadreniam na adresu politickej opozície v príhovore pri príležitosti Nežnej revolúcie. 

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Správy RTVS, 19. 11. 2020 (257/SO/2021, predch. č. 1884/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 3)
–  podľa sťažnosti došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti osoby prezentovanej v príspevku, a to zverejnením jej celého mena 

a odvysielaním skreslených a nepravdivých informácií o nej. 

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Pumpa, 16. 1. 2021 (391/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 75) 
- sťažnosť namietala znevažovanie osoby bývalého policajného prezidenta M. Lučanského (sedemdesiatdva sťažovateľov),

Ranné správy RTVS a Správy RTVS, 2. 2. 2021 (601/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 9) 
-  sťažnosť namietala údajný zásah do ľudskej dôstojnosti informovaním o  údajnej šikane zo strany vedenia školy voči 

zamestnancom v príspevku Spor medzi pedagógmi a novou riaditeľkou, 

upútavka - Pumpa, 5. 2. 2021 (546/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 13) 
–  výhrady k použitiu vulgárneho výrazu „vajčiaci“ v upútavke,

Správy RTVS, 5. 2. 2021 (543/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 26) 
–  v príspevku Kampaň za predčasné voľby sa začala sa podľa sťažovateľa moderátor posmešne vyjadroval k osobe P. Pelle-

griniho, keď ho nazval „korunným princom“, 

Slovenský panteón: Andrej Hlinka, 7. 2. 2021 (602/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 12) 
– sťažnosť namietala údajné nenávistné tvrdenia dehonestujúce A. Hlinku a slovenský národ,

Ordinácia s výhľadom na more, 16. 3. 2021 (735/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 22)
– výhrady k scénam zobrazujúcim nahotu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Silná zostava, 18. 3. 2021 (769/SO/2021 prerokované 19. 5. 2021/bod 14) 
- údajný zásah do ľudskej dôstojnosti jedného z účastníkov diskusie o cestovaní do zahraničia počas pandémie,  

Správy RTVS, 17. 4. 2021 (881/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 16) 
- sťažnosť namietala detailné zábery na očkovanie a liečbu okysličovaním krvi EKMO v príspevku Nádej pre pacientov so      
závažným zlyhaním pľúc,

Reportéri, 31. 5. 2021 (1057 a 1196/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 21) 
– údajný zásah do práv niektorých osôb prezentovaných v príspevku Špekulanti z Lučenca (dvaja sťažovatelia),

Pumpa, 5. 6. 2021 (1062/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 7) 
– výhrady k vulgárnym vyjadreniam v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,

Dámsky klub, 8. 6. 2021 (1070/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 5) 
–  sťažnosť poukázala na odvysielanie pojmu „negri“, resp. xenofóbneho vyjadrenia na adresu ľudí inej farby pleti (dvaja 

sťažovatelia),  
  
Správy RTVS, 4. 7. 2021 (1170/SO/2021; prerokované  22. 9. 2021/bod 13) 
- sťažovateľ považoval za nevhodný výraz „v prdeli“ v prejave ministra financií v príspevku Igor Matovič pohrozil ministrovi,

Správy a komentáre, 29. 4. 2021 (996/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 40) 
-  podľa sťažovateľa nebola v diskusii o aktuálnej situácii v rezorte kultúry v rámci diskusného bloku Kultúra opäť naživo 

zabezpečená názorová vyváženosť a plurality názorov, 

Silná zostava, 29. 4. 2021 (926/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 42) 
- námietka jednostrannosti a zaujatosti diskusie o tzv. prokremeľskej propagande (sedem sťažovateľov),

Správy RTVS, 3. 5. 2021 (986/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 11) 
- údajne neobjektívne a nevyvážené informácie o škodlivosti 5G sietí v príspevku O 5G sa šíri mnoho dezinformácií,

Správy a komentáre, 11. 5. 2021 (997/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 15) 
-  podľa sťažovateľa bol príspevok Pokus strany Smer-SD o odvolanie ministerky spravodlivosti neobjektívny a názorovo ne-

vyvážený, bez účasti názorového oponenta,

Správy RTVS, 12. 5. 2021 (981/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 37) 
-  sťažovateľ namietal neobjektívne a nevyvážené informácie o izraelsko-palestínskom konflikte v príspevku Medzi Izraelom 

a Gazou stúpa napätie a vstupe Živý vstup: komentár odborníka, ktoré údajne zľahčovali obete na palestínskej strane, 

Silná zostava, 27. 5. 2021  (1077/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 16) 
-  podľa sťažnosti došlo účasťou špeciálneho prokurátora a bývalého politika D. Lipšica k zneužitiu diskusie o podmienkach 

kolúznej väzby na politické účely (dvaja sťažovatelia),

Správy RTVS, 31. 5. 2021 (1196/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 21) 
– námietka neobjektívnosti spravodajského príspevku s názvom Pochybné dedičstvo,

Reportéri, 31. 5. 2021 (1057 a 1196/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 21) 
– údajná neobjektívnosť reportáže s názvom Špekulanti z Lučenca (dvaja sťažovatelia),

O 5 minút 12, 6. 6. 2021 (1072/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 11) 
- výhrady k výkonu moderátora, ktorý údajne prerušil jedného z pozvaných hostí vyjadrujúceho sa k tzv. covid pasom, 

Správy RTVS, 24. 7. 2021 (1228/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/ bod 10) 
-  námietka neobjektívnosti, nevyváženosti a  nepravdivosti informácií v  príspevkoch Dúhový mesiac vyvrcholí festivalom 

a Hrdí na rodinu opäť pochodovali,

Správy RTVS, 11. 8. 2021 (1263/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 13) 
-  námietka nepravdivosti tvrdení analytika J. Mesíka o účinnosti mRNA vakcín a  jeho nedostatočnej kvalifikovanosti na 

vyjadrenie sa k téme príspevku Izrael opäť hlási vysoké čísla infikovaných,

Správy RTVS, 16. 8. 2021 (1379/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 52) 
-  údajná nepresnosť odvysielaných informácii o zmene v systéme výpočtu dôchodkov v príspevku  Budúce dôchodky budú 

pravdepodobne nižšie, 

Správy RTVS, 31. 8. 2021 (1380/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 14) 
-  výhrady k údajne nepresnej informácii v analýze súčasného stavu slovenského súdnictva, prokuratúry a polície v rámci 

vstupu Komentár bezpečnostného analytika,

O 5 minút 12, 26. 9. 2021 (1387/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 15) 
-  podľa sťažnosti nebola zabezpečená názorová nevyváženosť a pluralita názorov, moderátor bol názorovo zaujatý (traja 

sťažovatelia),
 
vysielanie všetkých programových služieb RTVS, 27. 5. 2019 – 12. 10. 2021 (1439/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 7) 
–  výhrady k neúčasti europoslanca M. Radačovského v politicko-publicistických a iných programoch RTVS (dvaja sťažova-

telia),

O 5 minút 12, 17. 10. 2021 (1535/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 14) 
- údajná názorová nevyváženosť, nezabezpečenie plurality názorov a názorová zaujatosť moderátora,
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 Ostatné 

Byť zdravý je výhra, 15. 8. 2021 (1287/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 11) 
–  podľa námietok sťažovateľov je lotéria diskriminačná voči ľuďom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, voči ľu-

ďom bez domova, voči ľuďom, ktorí nemajú alebo nemôžu sledovať televízor, ide o traumatizujúci a stresujúci program, 
program navádza ľudí, aby sa dali očkovať (päť sťažovateľov),

Milujem Slovensko, 4. 9. 2021 (1326/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 48) 
–  sťažovateľ mal výhrady k odvysielaniu nespisovných slov, napr. „zrovna“, ktoré použil moderátor aj ďalší účinkujúci programu,

Záhady tela, 11. 9. 2021 (1354/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 16) 
– sťažovateľ mal výhrady k odvysielaniu nespisovného slova „poprsenka“ namiesto spisovného slova podprsenka,

Pečie celé Slovensko, 10. 10. 2021 (1426/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 5) 
– sťažovateľ mal výhrady k odvysielaniu nespisovného slova „guličky“ namiesto spisovného slova guľôčky alebo guľky, 

Byť zdravý je výhra, 16. 10. 2021 (117/SO/2022, predch. č. 1441/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 13) 
– sťažovateľ namietal, že výherkyňa v súťaži odpovedala po časovom limite, čím boli údajne porušené pravidlá súťaže.

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Správy RTVS, 12. 3. 2021 (715/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 76; SK 8. 9. 2021/bod 23) - upozornenie na porušenie 
zákona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR)
-  sťažnosť namietala nezabezpečenie objektívnosti a nestrannosti programu v príspevku Sťahujú ďalšiu šaržu vakcíny As-

traZeneca o pozastavení očkovania vybranými šaržami vakcíny AstraZeneca v niektorých krajinách z dôvodu, že po ich 
podaní došlo k úmrtiam, a príspevku Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku o úmrtí 38-ročnej učiteľky, ktorá zomrela necelé 
dva týždne po podaní vakcíny AstraZeneca so šaržou ABV2856 (devätnásť sťažovateľov),

Reportéri, 24. 5. 2021 (1017/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 24; SK 10. 11. 2021/bod 22) – upozornenie na porušenie 
zákona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), zastavené SK (§ 16 ods. 3 písm. a) ZVR)
-  námietka účelového a nevyváženého informovania týkajúceho sa benefitov a rizík vakcinácie proti ochoreniu Covid-19 

v reportáži Výhody verzus riziká.

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Eva Nová, 18. 10. 2020 (1755/SO/2020, prerokované 16. 12. 2020/bod 5; SK 5. 5. 2021/bod 21) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 
ZVR) 
-  výhrady k expresívnemu, vulgárnemu a obscénnemu vyjadrovaniu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov (dvaja 

sťažovatelia).   

NEUKONČENÉ

Správy RTVS, 1. 9. 2021 (1320/M/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 20) – začaté SK (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) 
-  možné nezabezpečenie objektívnosti a nestrannosti príspevku Očkovanie proti covidu prešetrí súd v Haagu (monitoring 

RVR na základe medializovaných informácií).

Ranné správy a Správy RTVS, 12. 8. 2021 (1273/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 7)
-  podľa sťažovateľa je zobrazovanie detailných záberov na očkovanie traumatizujúce pre maloletých a slabšie povahy, 

vzbudzuje odpor a je preto kontraproduktívne v propagácii očkovania. 

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

O 5 minút 12, 8. 11. 2020 (238/SO/2021, predch. č. 1835/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 16) 
– sťažnosť namietala údajné vysielanie politickej reklamy, keďže V. Remišová mala nasadené rúško s nápisom „Za ľudí“.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Pumpa, 16. 1. 2021 (391/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 75)
- podľa sťažnosti bolo vystúpenie ministerky spravodlivosti M. Kolíkovej v programe politickou reklamuu (dvaja sťažova-
telia),

Neskoro večer, 23. 1. 2021 (460/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 74) 
– sťažnosť namietala údajnú skrytú reklamu na CD skupiny Funny Fellows,

Správy RTVS, 2. 2. 2021 (541/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 19) 
– podľa sťažnosti došlo v príspevku Cigarety budú drahšie k propagácii fajčenia a cigariet,

Reportéri, 15. 2. 2021 (713/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 18) 
– údajná skrytá reklama na lieky Spinraza a Zolgensma v reportáži s názvom Liečba detí ako nadštandard, 

Správy RTVS, 9. 3. 2021 (703/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 10) 
-  podľa sťažnosti bolo v príspevku Pápež František plánuje navštíviť Bratislavu v rámci informácií o plánovanej návšteve 

odvysielaná skrytá mediálna komerčná komunikácia,

Správy RTVS, 11. 3. 2021 (738/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 22) 
–  údajná skrytá reklama na vakcínu Johnson & Johnson v  príspevkoch Európania budú mať ďalšiu vakcínu a Živý vstup: 

vakcína Johnson & Johnson,

komunikát - Vakcína je víťazstvo, 19. 6. 2021 (1157/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 15) 
– sťažnosť namietala vysielanie zavádzajúcich a nepravdivých informácií a neetickosť reklamy,

Správy RTVS, 2. 8. 2021 (1245/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 6) 
– podľa sťažovateľa bola v spravodajstve odvysielaná skrytá reklama predajcu melónov, 

Správy RTVS, 27. 10. 2021 (1525/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 6) 
-  údajná politická reklama na opozičné politické strany v rámci spravodajských príspevkov Richard Sulík zostáva ministrom, 

Postupne sa objavujú ďalšie nahrávky, Odborári trvajú na valorizácii platov, Reformu chce pretlačiť aj bez Sme rodina, 
Minister vnútra ocenil ochranu hraníc Grécka, Štát pomôže výrobcovi čerpadiel v  Senici, B. Kollár si pripomenul vznik 
Československa, Dočkali sa stanice, Železnice pridávajú spoje,

Správy RTVS, 28. 10. 2021 (1525/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 6) 
-  údajná politická reklama na opozičné politické strany v  rámci spravodajských príspevkov Rokovanie NR SR prerušili 

pre COVID-19, OĽANO stráca poslanca, odchádza Ján Krošlák, Čas sa kráti, dohoda stále nie je, Nové otázky k referendu, 
Vysokoškolská novela narazila na odpor, Pred 103 rokmi vznikla prvá ČSR, Podnikateľom v gastre dochádza trpezlivosť, 
Prešov sa dočkal obchvatu, Budeme spolupracovať s výrobcom stíhačiek F16, Slovensko podporuje Srbsko vo vstupe do EÚ,

Mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Eduarda Hegera, 17. 11. 2021 (1559/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 16) 
- podľa sťažovateľa došlo v príhovore pri príležitosti Nežnej revolúcie k propagácii vládnej koalície. 
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Miesto pre dvoch osamelých cyklistov, 14. 10. 2021 (121/SO/2022, predch. č. 1497/SO/2021; prerokované  22. 12. 2021/bod 13) 
-  sťažovateľ považoval za nevhodné zobrazenie obnaženého prsníka v programe s kvalifikáciou nevhodný do 12 rokov.

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

komunikát - Niké, 20. 12. 2020 (333/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 13) 
– sťažovateľ považoval obsah sponzorských odkazov s L. Borbélym a P. Vlhovou za klamlivý. 

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

Súrodenci, 8. 1. 2021 (359/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 5; SK 25. 8. 2021/ bod 29) – pokuta 3 319 eur (§ 20 ods. 4 
ZVR)
- výhrady k nesprávnemu časovému zaradeniu vysielania programu s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov. 

 Ostatné 

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Krtko, 27. 12. 2020 (322/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 7; SK 25. 8. 2021/bod 26) – pokuta 165 eur (§ 16 ods. 3 písm. 
e) ZVR)
- námietka vysielania detského programu s českým dabingom.

Trojka       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0

NEOPODSTATNENÉ

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

Lákavé stredisko rýchleho vytriezvenia, 12. 7. 2021 (1195/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 14) 
- podľa sťažovateľa bol v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov odvysielaný obsah ohrozujúci morálny vývoj detí. 

4.3.2.2 Vysielatelia na základe licencie

TV MARKÍZA       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavených
sťažností

92 16

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Televízne noviny, 28. 10. 2020 (276/SO/2021, predch. č. 1918/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 5) 
– sťažovateľ namietal, že vysielateľ neinformoval v hlavnom spravodajskom programe o proteste pred domom I. Matoviča,

Dvojka       
 opodstatnené 

a sčasti opodstatnené
vybavených
sťažností

21 2

NEOPODSTATNENÉ

 Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Správy z regiónov, 6. 11. 2020 (250/SO/2021, predch. č. 1862/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 14) 
-  údajná hrubá dezinformácia verejnosti používaním termínu „pandémia“ v spravodajstve napriek tomu, že nákaza korona-

vírusom bola podľa sťažovateľa zo strany WHO preklasifikovaná na „obyčajnú virózu“.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Do kríža, 27. 1. 2021 (487/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 13) 
-  sťažovateľ namietal tendenčnosť diskusie o vnútropolitickej situácii v Rusku a nevhodnú skladbu diskutujúcich hostí,

Do kríža, 28. 4. 2021 (924/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 13; SK 24. 11. 2021/bod 63), zastavené SK (§ 16 ods. 3 písm. 
b) ZVR) 
-  údajne nevyvážená diskusia o stave kresťanskej politiky na Slovensku a absencia názorového oponenta (štyria sťažovatelia),

Regina, 17. 6. 2021 (1106/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 24) 
– údajne nevyvážená diskusia o nadmernom počte medveďov a ich regulácii,

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, 5. 7. 2021 (1192/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 12) 
-  podľa sťažovateľa došlo v kázni arcibiskupa S. Gądeckeho k odsúdeniu interrupcií, homosexuality, rozvodov či údajne 

„vládnuceho liberalizmu“,

Štúdio Tokio 2020, 27. 7. 2021 (1223/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 5) 
-  námietka voči údajne nepravdivému zdôvodneniu príčin nevysielania priameho prenosu tenisového zápasu Klein, Polá-

šek – Krajíček, Sandgren z OH v Tokiu zo strany moderátora, 

Do kríža, 20. 10. 2021 (1494/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 8)
- údajná zaujatosť moderátora v diskusii o novele zákona o zdravotnej starostlivosti týkajúcej sa interrupcií. 

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Do kríža, 11. 11. 2020 (243/SO/2021, predch. č. 1853/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 17) 
- urážajúce vyjadrovanie sa na adresu LGBT+ komunity a neposkytnutie priestoru dotknutej strane

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Klubtúra, 22. 6. 2021 (1141/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 19) 
- údajná dehonestácia ľudí na základe ich povolania, 

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, 5. 7. 2021 (1192/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 12) 
–  podľa sťažovateľa došlo v kázni arcibiskupa S. Gądeckeho k znevažovaniu a zásahu do ľudskej dôstojnosti osôb, ktoré 

v nej kritizoval, 

Večera s Havranom, 7. 9. 2021 (1336/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 18) 
-  podľa sťažovateľa došlo k znevažovaniu úlohy Slovákov v kontexte svetovej histórie hraničiace s hanobením národa, rasy 

a presvedčenia,
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 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Yes man, 14. 11. 2020 (247/SO/2021, predch. č. 1859/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 3)
– údajne nevhodný sexistický obsah v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,    

Farma, 16., 17. a 18. 11. 2020 (256/SO/2021, predch. č. 1881/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 19) 
–  údajné sexuálne scény, obscénne vyjadrovanie a slovná agresivita v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov (traja 

sťažovatelia), 

Televízne noviny, 23. 11. 2020 (263/SO/2021, predch. č. 1891/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 4) 
–  sťažovateľ považoval za nevhodný popis brutálne spáchanej vraždy v príspevku Šokujúce detaily vraždy, najmä so zrete-

ľom na chýbajúci ohľad na záujmy maloletých detí, 

komunikát - Clavin Platinum, 3. 12. 2020 (282/SO/2021, predch. č. 1940/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 3) 
- sťažovateľovi prekážala reklama na prípravok na podporu erekcie odvysielaná pred 22. hodinou,

upútavka - Posadnutý pomstou, 12. 12. 2020 (311/SO/2021, predch. č. 2003/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 10) 
- sťažnosť smerovala voči údajným scénam násilia v upútavke, 

Posadnutý pomstou, 13. 12. 2021 (311/SO/2021, predch. č. 2003/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 10) 
–  sťažovateľ namietal zobrazenie násilia, osôb s patologickými normami správania a vulgárne vyjadrovanie v programe 

s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Televízne noviny, 7. 1. 2021 (358/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 6)
-  sťažovateľovi prekážalo zobrazenie streľby na človeka v príspevku Dráma v Kapitole bez predchádzajúceho slovného upo-

zornenia divákov, 

komunikát - Clavin Platinum, 17. 1. 2021 (387/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 6)
-  sťažnosť namietala používanie výrazov „sexuálna výkonnosť“ a  „erekcia“ v  podľa sťažovateľov nevhodnom čase (dvaja 

sťažovatelia),

Táto pomsta je moja, 23. 1. 2021 (510/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 11) 
-  sťažovateľovi prekážalo násilie, vulgárne vyjadrovanie a prejavy neznášanlivosti v programe s klasifikáciou nevhodný do 

15 rokov, 

program a upútavka - Jack Reacher 2: Nevracaj sa, 24. 1. 2021 (558/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 17) 
–  sťažnosť namietala vulgárne vyjadrovanie, zobrazenie násilia bez pocitov ľútosti, prejavy nenávisti a zobrazenie osôb 

s patologickými normami správania v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,

komunikát - ArginMax, 24. 1. 2021 (462/SO/2020; prerokované 7. 4. 2021/bod 3)
- výhrady k prezentovaniu prípravku na podporu erekcie v podľa sťažovateľa nevhodnom čase, 

Motýľ, 27. 1. 2021 (534/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 4) 
– sťažnosť namietala scény násilia a vulgarizmy v upútavke aj v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,    

komunikát - Arginmax, 28. 1. 2021 (491/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 4) 
- sťažovateľ namietal propagáciu produktu na zlepšenie erekcie a sexuálnej výkonnosti v nevhodnom vysielacom čase, 

komunikát - Clavin Platinum, 17. 2. 2021 (639/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 7) 
- sťažnosť namietala použitie výrazu „erekcia“ v nevhodnom vysielacom čase (dvaja sťažovatelia),

Prvé Televízne noviny, 17. 2. 2021 (638/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 3; SK 6. 10. 2021/bod 17), zastavené SK  
(§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažovateľovi prekážal údajný detailný popis vraždy človeka v príspevku Chceli si vyskúšať vraždu, 

Televízne noviny,  9. 11. 2020 (245/SO/2021, predch. č. 1855/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 7) 
– podľa sťažnosti bol príspevok Chybovosť pri pozitívnych testoch manipulatívny, neobjektívny a nepresný, 

Reflex, 12. 11. 2020 (246/SO/2021, predch. č. 1858/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 21) 
- príspevok Precestoval kus sveta na nákladných vlakoch podľa sťažovateľa navádzal na trestný čin a protiprávne konanie, 

Na telo, 22. 11. 2020 (259/SO/2021, prech. č. 1887/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 8) 
- námietka názorovej nevyváženosti diskusie a propagácie politických strán,

Televízne noviny, 22. 11. 2020 (260/SO/2020, prech. č. 1888/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 7) 
- údajná propagácia politickej strany Hlas-SD v príspevkoch R. Sulík dokončil pandemický plán a Obedy zadarmo chcú zrušiť.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Na telo, 17. 1. 2021 (432/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 19) 
- námietka názorovej nevyváženosti diskusie a propagácie politickej strany Hlas-SD (päť sťažovateľov),

Televízne noviny, 22. 1. 2021 (459/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 10; SK 22. 9. 2021/bod 16), zastavené SK (§ 16 ods. 
3 písm. b) ZVR) 
-  sťažovateľ namietal nepravdivosť informácií o neúčinnosti vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech voči juhoafrickej mu-

tácii koronavírusu v príspevku Obavy o účinnosť vakcíny, 

Oteckovia, 26. 2. 2021 (658/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 7)
–  podľa sťažovateľa došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií v rámci vysielania programu, v ktorom bol prezento-

vaný primátor Bratislavy,

Na telo, 28. 2. 2021 (666/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 13) 
- výhrady k údajnej neobjektívnosti programu, výberu hostí a neprofesionálnemu vedeniu diskusie zo strany moderátora, 

Televízne noviny, 3. 3. 2021 (692/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 9) 
– sťažovateľ namietal nepresné uvádzanie názvov politických strán v titulkoch relácie,

Na telo, 11. 4. 2021 (824/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 14)
- námietka nezabezpečenia nestrannosti programu a neprofesionálneho vedenia diskusie zo strany moderátora,

Televízne noviny, 15. 4. 2021 (865/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 15) 
- údajne nepravdivé informácie o  zmenách súvisiacich s  povinnosťou preukazovať sa platným testom pre zaočkované 
osoby v príspevku Zaočkovaní sa nemusia testovať,

Prvé Televízne noviny, 4. 6. 2021 (1058/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 17)
- sťažovateľ namietal nedodržanie zásady prezumpcie neviny v príspevku Čo bude so šéfom inšpekcie,

Televízne noviny, 16. 9. 2021 (1373/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 10) 
-  námietka neobjektívneho a nevyváženého informovania o aktuálnej epidemickej situácii v bardejovskom okrese v prí-

spevkoch Prvé bordové okresy a Prvý bordový okres,

Televízne noviny, 19. 10. 2021 (1491/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 53) 
-  údajne neobjektívne a  nevyvážené informácie o  zasadnutí Európskeho parlamentu v  príspevku Europarlament rieši 

Poľsko,

Televízne noviny, 29. 10. 2021 (1527/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 4) 
-  sťažovateľ namietal nepravdivosť informácií o preferencii mestskej hromadnej dopravy v meste Prešov v príspevku Nová 

technológia pre MHD,

Televízne noviny, 23. 11. 2021 (1575/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 14) 
-  námietka neobjektívnych a  nevyvážených informácií o  preplácaní povinných testov pre nezaočkovaných občanov  

v príspevku Testy za štátne.
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komunikát - ArginMax, 12. 8. 2021 (1267/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 9) 
- výhrada k vysielaciemu času prípravku na podporu erekcie,

Prvé Televízne noviny, 12. 8. 2021 (1274/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 8)  
-  podľa sťažovateľa je zobrazovanie detailných záberov na očkovanie traumatizujúce pre maloletých a slabšie povahy, 

vzbudzuje odpor a je preto kontraproduktívne v propagácii očkovania,

Zámena manželiek, 26. 8. 2021 (1322/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 19)  
– námietka k zásahu do ľudskej dôstojnosti, výhrady k hrubému správaniu a vyhrážaniu sa súťažiacej,

Farma, 30. 8. 2021 (1323/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 11) 
-  sťažnosť namietala vysielanie nadávok, vulgarizmov bez prekrytia zvukovou stopou a záberov na nahé telo v programe 

s klasifikáciou do 12 rokov, 

SuperStar, 3. 9. 2021 (1324/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 7) 
– sťažovateľ mal výhrady k podľa neho nevhodným vyjadreniam poroty o súťažiacej speváčke, 

Ako ukradnúť nevestu, 3. a 4. 9. 2021 (1330/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 13) 
- sťažovateľovi prekážali dialógy „sexuálneho a oplzlého charakteru“ v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Farma, 7. 9. 2021 (1341/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 12) 
– výhrady k vulgárnemu vyjadrovaniu a sexuálnym scénam v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

SuperStar, 10. 9. 2021 (1358/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 8) 
– podľa sťažovateľa došlo k ponižovaniu súťažiacich a namietal vulgárne vyjadrovanie porotcu P. Haberu,

Policajná akadémia 2, 18. 9. 2021 (1382/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 58) 
- sťažovateľovi prekážali údajné erotické scény v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Farma, 21. 9. 2021 (1383/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 14) 
– podľa sťažovateľa boli zobrazené týranie zvierat a slovná agresivita,  

SuperStar, 24. 9. 2021 (1405/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 10) 
-  sťažovateľ namietal zábery na nahého súťažiaceho predvádzajúceho exhibicionizmus v programe s klasifikáciou nevhod-

ný do 12 rokov, 

Farma, 28. 9. 2021 (1406/SO/2021; prerokované 18. 12. 2021/bod 15) 
-  sťažovateľovi prekážali nadávky a došlo podľa neho k dehonestácia žien podsúvaním tvrdenia, že potrebujú násilie, keďže 

si vážia len násilných mužov, 

Farma, 6. 10. 2021 (1418/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 16) 
– námietka údajných hrubých vulgarizmov v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Rodinné prípady, 11. 10. 2021 (1429/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 13) 
– námietka obscénneho vyjadrovania v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov.

 Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

reklama - Swiss Life Select, 28. 9. 2020 (141/SO/2021, predch. č. 1640/SO/2020; prerokované 4. 11. 2020/bod 5;  
SK 21. 4. 2021/bod 17), zastavené SK (§ 34 ods. 3 ZVR) 
- sťažnosť namietala účinkovania hlásateľa spravodajstva Slovenského rozhlasu vo zvukovej časti reklamy.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Oteckovia, 26. 2. 2021 (658/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 7) 

Prvé Televízne noviny, 18. 2. 2021 (641/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 14) 
-  podľa sťažovateľa sú opakovane vysielané zábery kremačných pecí a detailné zábery na vakcináciu nevhodné pre citlivé 

povahy a maloletých a v kontexte pandemickej situácie zhoršujú psychiku slovenskej populácie,

komunikát - Clavin Platinum, 21. 2. 2021 (643/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 7) 
- sťažnosť namietala použitie výrazu „erekcia“ v nevhodnom vysielacom čase,

Wonder woman, 21. 2. 2021 (672/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 8) 
– sťažovateľovi prekážali scény násilia a expresívne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Televízne noviny, 7. 3. 20201 (700/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 3) 
– sťažovateľ mal výhrady k podľa neho detailnému popisu aktivít prostitútok v príspevku Prostitúcia počas pandémie,

Vrahúni, 27. 3. 2021 (879/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 43) 
–  námietka k používaniu zbrane ako útočného prostriedku, zobrazeniu správania s  vysokým rizikom ublíženia na zdraví  

a obscénnemu vyjadrovaniu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Tvoja tvár znie povedome, 28. 3. 2021 (786/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 7; SK 10. 11. 2021/bod  23), zastavené SK 
(§ 20 ods. 3 ZVR) 
-  sťažovateľovi prekážali podľa neho nevhodne zvolené kostýmy účinkujúcich zobrazujúce nahotu a vyjadrovanie so sexu-

álnym podtónom,  

Tvoja tvár znie povedome, 4. a 10. 4. 2021 (971/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 18)
- výhrady k prezentácii skladby Work Bitch s vulgárnymi a obscénnymi výrazmi, 

Tvoj snúbenec, môj milenec, 5. 4. 2021 (950/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 34) 
– sťažnosť na obscénne vyjadrovanie a správanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Tvoja tvár znie povedome, 25. 4. 2021 (901/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 28)
- sťažovateľ namietal nevhodné a neslušné vyjadrovanie v programe s klasifikáciou do 12 rokov, 

Parker, 14. 5. 2021 (1060/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 18) 
- výhrady k vulgárnemu vyjadrovaniu,  

Svadba na prvý pohľad, 15. 5. 2021 (1019/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 17)    
– podľa sťažovateľa mal program neetický obsah, ktorý môže mať vplyv na mravnosť maloletých,

Tvoja MINI tvár znie povedome, 16. 5. 2021 (1020/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 31) 
- sťažovateľ považoval za nevhodné prezliekanie sa súťažiacich detí za iné pohlavie,

Prvé Televízne noviny, 4. 6. 2021 (1058/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 17) 
-  sťažovateľ namietal zásahu do práva na ochranu mena a povesti zverejnením celých mien a priezvisk prezentovaných 

obvinených osôb v príspevku Čo bude so šéfom inšpekcie,

Zámena manželiek, 1. 7. 2021 (1249/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 6)
–  sťažovateľovi prekážali vulgárne výrazy, z  ktorých niektoré neboli dostatočne prekryté zvukovou stopou, v  programe 

s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Zámena manželiek, 20. 7. 2021 (1225/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 8) 
-  výhrady k spochybňovaniu protipandemických opatrení, nevhodné vyjadrovanie k obetiam pandémie a nevhodné návrhy 

cudziemu mužovi, 

300, 23. 7. 2021 (1224/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 11) 
–  podľa sťažovateľa označenie programu ako nevhodného do 15 rokov nebolo adekvátne pre sexuálne a  násilné scény, 

vysielací čas nebol s ohľadom na maloletých zvolený vhodne,

Zámena manželiek, 2. epizóda, 27. 7. 2021 (1248/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 5) 
-  podľa sťažovateľa program zosmiešňoval sociálne slabšie rodiny, obsahoval hrubé vyjadrovanie, zobrazoval psychické 

a fyzické týranie detí,
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Vo štvorici po opici 3, 8. 6. 2020 (102/SO/2021, predch. č. 1323/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 13; SK 10. 2. 2021/bod 
22) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na výskyt obscénneho a vulgárneho vyjadrovania v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,

Wanted, 21. 6. 2020 (101/SO/2021, predch. č. 1322/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 6; SK 27. 1. 2021/ bod 28) –  
pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na vulgárne, hrubé a expresívne výrazy v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,

Rytmus – Sídliskový sen, 27. 6. 2020 (1340/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 11; SK 10. 2. 2021/bod 21) – pokuta 663 eur 
(§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažnosť poukázala na vulgárne a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov, napriek tomu, 

že RVR už v minulosti rozhodla o nesprávnosti tejto klasifikácie,

Farma, 14. 9. 2020 (131/SO/2021, predch. č. 1586/SO/2020; prerokované 2. 12. 2020/bod 9; SK 19. 5. 2021/bod 31) –  
pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažnosť poukázala na obscénne vyjadrovanie a správanie, výrazy sexuálneho charakteru v programe s klasifikáciou ne-

vhodný do 12 rokov,  

Farma, 16. 9. 2020 (138/SO/2021, predch. č. 1597/SO/2020; prerokované 2. 12. 2020/bod 9; SK 19. 5. 2021/bod 31) –  
pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažnosť poukázala na obscénne vyjadrovanie a správanie, výrazy sexuálneho charakteru v programe s klasifikáciou ne-

vhodný do 12 rokov,  

Teleráno, 3. 11. 2020 (230/SO/2021, prech. č. 1808/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 11; SK 2. 6. 2021/bod 27) –  
pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3)
- sťažovateľovi prekážali zábery streľby na človeka pri teroristickom útoku vo Viedni, 

Televízne noviny, 15. 11. 2020 (248/SO/2021, predch. č. 1860/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 9; SK 16. 6. 2021/bod 
23) – úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)   
-  sťažovateľ namietal nevhodné zábery z  poľovačky na diviaky v  príspevku Zakázali im poľovačky a  na likvidáciu noriek 

v príspevku Utrácajú milióny noriek.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Televízne noviny, 8. 1. 2021 (358/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 6; SK 16. 6. 2021/bod 23) – úhrnná pokuta 663 eur 
(§ 20 ods. 3 ZVR)   
-  sťažovateľ mal výhrady k záberom streľby na človeka bez predchádzajúceho slovného upozornenia divákov v príspevku 

Násilnosti v Kapitole majú päť obetí, 

upútavka - Jack Reacher 2: Nevracaj sa, 23. 1. a  24. 1. 2021 (prerokované 21. 4. 2021/bod 11; SK 6. 10. 2021/bod 16) -  
pokuta 3 319 eur (§ 19 ods. 2 ZVR)
-  pri analýze sťažnosti (510/SO/2021) týkajúcej sa inej upútavky RVR zistila, že uvedená upútavka obsahuje nedovolené 

scény násilia,  

Vo štvorici po opici, 1. 2. 2021 (548/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 21; SK 8. 9. 2021/bod 24) – pokuta 663 eur  
(§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na výskyt obscénnych a vulgárnych vyjadrení v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov. 

Vo štvorici po opici 3, 8. 2. 2021 (708/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 16; SK 8. 9. 2021/bod 24) – pokuta 663 eur  
(§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na výskyt obscénneho a vulgárneho vyjadrovania a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy.

NEUKONČENÉ

Zámena manželiek, 1. epizóda, 27. 7. 2021 (96/SO/2022, predch. č. 1248/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 5) -  
neopodstatnená (§ 20 ods. 3 a 4 ZVR) a začaté SK (§ 19 ods. 1 písm. f) ZVR)  
– sťažnosť namietala zosmiešňovanie sociálne slabších rodín, hrubé vyjadrovanie, psychické a fyzické týranie detí,

–  sťažovateľ považoval za politickú reklamu vystúpenie primátora Bratislavy propagujúceho sčítanie obyvateľov žijúcich 
v hlavnom meste na úkor iných miest a obcí Slovenska,

reklama -  Durex, 12. 3. 2021 (726/SO/20211;  prerokované 19. 5. 2021/bod 25) 
- námietka podľa sťažovateľa nevhodného obsahu - bozkávajúcich sa mužov,

reklama - Kofola, 31. 3. 2021 (785/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 9) 
– výhrady k odvysielaniu nevhodnej a nespisovnej reklamy pred 22. hodinou,

2 na 1, 14. 4. 2021 (863/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 6) 
–  podľa sťažovateľa reklama vysielaná počas relácie nebola zreteľne oddelená zvukovo-obrazovými alebo priestorovými 

prostriedkami,

reklama - kasíno Double Star, 27. 4. 2021 (968/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 26) 
–  sťažovateľovi prekážalo, že v reklame odvysielanej pred 22. hodinou, teda v čase, keď ju mohli sledovať deti, navádzali 

ľudí na hazard,

reklama - Šariš, 8. 5. 2021 (967/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 24) 
- sťažnosť namietala účinkovanie redaktora dopravného spravodajstva Slovenského rozhlasu v reklame,

reklama - Zalando, 21. 6. 2021 (1123/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 16) 
–  podľa sťažovateľa mala reklama nevhodný obsah pre maloletých, je nevhodnou propagáciou LGBTI komunity (dvaja sťa-

žovatelia)

Televízne noviny, 9. 8. 2021 (1257/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 17) 
–  sťažovateľ sa domnieval, že v spravodajstve bola odvysielaná reklama nešpecifikovaného produktu farmaceutickej spo-

ločnosti, 

Utajený šéf, 9. 9. 2021 (1352/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 5) 
– podľa sťažnosti program obsahoval skrytú reklamu na značku a produkty Freshbox (dvaja sťažovatelia)

  Ostatné 

Televízne noviny, 21. 3. 2021 (759/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 10) 
– námietka vyššej hlasitosti reklám počas vysielania hlavných správ,

vysielanie, 3. 5. 2021 (936/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 29) 
– sťažnosť namietala nadmernú hlasitosť reklamných blokov,

reklama – Asko nábytok, 16. 10.  2021 (116/SO/2022, predch. č. 1440/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 3) 
– sťažovateľovi prekážala nesprávna výslovnosť slova „zlava“ miesto správnej formy „zľava“.

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ 

 Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

upútavka - Jack Reacher 2: Nevracaj sa, 20., 21. a  22. 5. 2020 (93/SO/2021, predch. č. 1254/SO/2020; prerokované  
26. 8. 2020/bod 13; SK 27. 1. 2021/bod 26) – pokuta 3 319 eur (§ 19 ods. 2 ZVR)
- sťažnosť poukázala na scény násilia v upútavke, 

Vo štvorici po opici, 2. 6. 2020 (103/SO/2021, predch. č. 1325/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 14; SK 10. 2. 2021/bod 
22) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na výskyt obscénneho a vulgárneho vyjadrovania v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,  
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OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Multimodálny prístup

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Cennet, 8. 7. 2020 (113/SO/2021, predch. č. 1395/SO/2020; prerokované 23. 9. 2020/bod 9; SK 10. 3. 2021/bod 23) -  
pokuta 3 319 eur (§ 18aa ods. 1 písm. a), b), c) ZVR)   
– sťažnosť poukázala na čiastočnú a úplnú absenciu titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím (dvaja sťažovatelia).

NEPRESKÚMATEĽNÉ 

Spútaný motýľ, 17. a 18. 5. 2021 (1021/SO/2021 a 1022/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 25) 
- námietka nepresných a oneskorených titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím (traja sťažovatelia).

NEUKONČENÉ

Love Island, 10. 10. 2021 (110/SO/2022, predch. č. 1425/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 8) – začaté SK (§ 20 ods. 3 
a 4 ZVR) 
–  pohoršujúci obsah s nevhodným vplyvom na deti, mladistvých i dospelých a absencia morálneho, edukatívneho či hodno-

tového obsahu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Spútaný motýľ, 19. 5. 2021 (84/SO/2022, predch. č. 1023/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 39) - začaté SK (§ 18aa ods. 
1 písm. b) a c) ZVR) 
-  nepresné, oneskorené titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (traja sťažovatelia),

Spútaný motýľ, 20. 5. 2021 (83/SO/2022, predch. č. 1022/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 25) - začaté SK (§ 18aa ods. 
1 písm. b) a c) ZVR) 
-  nepresné, oneskorené titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (traja sťažovatelia),

Meryem, 10. 6. 2021 (86/SO/2022, predch. č. 1103/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 6) - začaté SK (§ 18aa ods. 1 písm. 
b) a c) ZVR) 
- oneskorené titulky pre osoby so sluchovým postihnutím,

DAJTO       
 opodstatnené 

a sčasti opodstatnené
vybavených
sťažností

19 4

NEOPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

upútavka - Parker, 10. 8. 2020 (121/SO/2021, predch. č. 1488/SO/2020; prerokované 7. 10. 2020/bod 6; SK 20. 2. 2021/bod 
20), zastavené SK (§ 19 ods. 2 ZVR) 
- sťažnosť namietala scény násilia v upútavke,

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

upútavka - Táto pomsta je moja, 25. 1. 2021 (510/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 11) 
– sťažnosť namietala scény násilia v upútavke, 

upútavka a program - Nezastaviteľný, 8. 8. 2021 (98/SO/2022, predch. č. 1269/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 6) – 
začaté SK (§ 20 ods. 3 ZVR); neopodstatnená  (uputávka)
- výhrady ku klasifikácii programu ako nevhodný do 15 rokov a upútavkám k nemu, napriek už predošlému rozhodnutiu RVR 
o správnej klasifikácii ako nevhodný a neprístupný pre maloletých, 

Piata vlna, 11. a 12. 9. 2021 (104/SO/2022, predch. č. 1359/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 17) - začaté SK (§ 20 ods. 
3 ZVR) 
– sťažnosť na výskyt scén násilia v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Love Island, 22. a 26. 9. 2021 (111/SO/2022, predch. č. 1431/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 12) – začaté SK (§ 20 ods. 
3 ZVR) 
- výhrady k sexuálnemu obsahu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Love Island, 28. 9. 2021 (109/SO/2022, predch. č. 1407/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 11) - začaté SK (§ 20 ods. 3 
ZVR) 
- výhrady k sexuálnym scénam a obscénnemu vyjadrovaniu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Love Island, 15. 10. 2021 (119/SO/2022, predch. č. 1490/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 7) - začaté SK (§ 20 ods. 3 
ZVR) 
- výhrady k sexuálnym scénam a obscénnemu vyjadrovaniu v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

vysielanie, 17. a 18. 7. 2021 (91/SO/2022, predch. č. 1212/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 8) - začaté SK (§ 16 ods. 3 
písm. n) ZVR) 
– sťažnosť na údajne extrémne hlasnú reklamu oproti filmu.

TV DOMA       
 opodstatnená 

a sčasti opodstatnená
vybavených
sťažností

12 1

NEOPODSTATNENÉ
 
  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

Vrahúni, 26. 3. 2021 (879/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 43) 
–  sťažovateľ namietal používanie zbrane ako útočného prostriedku, zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na 

zdraví a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Love Island, 15. 10. 2021 (118/SO/2022, predch. č. 1489/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 6) 
–   údajná propagácia alkoholizmu a fajčenia, skrytá pornografia a sexizmus, znevažovanie ľudskej dôstojnosti v programe 

aj upútavkách na program (vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR – sťažnosť nepreskúmateľná).

  Multimodálny prístup

Spútaný motýľ, 10. 2. 2021 (590/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 19; SK 24. 11. 2021/bod 72), zastavené SK (§ 18aa ods. 
1 písm. a), b), c) ZVR) 
- sťažnosť namietla úplnú absenciu titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím.

  Ostatné 

SOWA Social Awards Slovakia, 15. 5. 2021 (989/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 9) 
– uvedenie kategórií ankety v anglickom jazyku a používanie iných anglických výrazov. 
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Vo štvorici po opici 3, 10. 6. 2020 (102/SO/2021, predch. č. 1323/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 13; SK 10. 2. 2021/
bod 22) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na obscénne a vulgárne vyjadrenia a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy.

  Ostatné 

Dva a pol chlapa, 31. 5. 2021 (1047/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 22; SK 24. 11. 2021/bod 64) - pokuta 3 319 eur   
(§ 16 ods. 3 písm. n) ZVR)
– sťažnosť poukázala na výrazný nárast hlasitosti reklamy v porovnaní s vysielaným programom.

NEUKONČENÉ

Dva a pol chlapa, 4. 7. 2021 (95/SO/2022, predch. č. 1227/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 7) – začaté SK (§ 18aa ods. 
1 písm. a, b, c ZVR)
– sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým postihnutím boli oneskorené a vôbec nesedeli s obrazom, 

Dva a pol chlapa, 9. 7. 2021 (92/SO/2022, predch. č. 1221/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 4) – začaté SK (§ 18aa ods. 
1 písm. a, b, c ZVR) 
– sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým postihnutím boli oneskorené a vôbec nesedeli s obrazom. 

JOJ       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavených
sťažností

91 25

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Krimi a Noviny TV JOJ, 28. 11. 2020 (275/SO/2021, predch. č. 1917/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 5) 
– sťažovateľ namietal, že vysielateľ neinformoval v hlavnom spravodajskom programe o proteste pred domom I. Matoviča,

Noviny TV JOJ, 7. 12. 2020 (286/SO/2021, predch. č. 1950/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 7) 
- údajná nevyváženosť a nezabezpečenie názorovej plurality v príspevku Zmení vakcína DNA?.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Noviny TV JOJ, 3. 2. 2021 (533/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 11) 
-  podľa sťažovateľa boli v príspevku s názvom Jozefa Brhela hospitalizovali podané neetické a nehumánne informácie o sa-

movražde M. Lučanského, 

Krimi, 14. 2. 2021 (719/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 27) 
–  sťažovateľ namietal podľa neho jednostranné, nepravdivé, z kontextu vytrhnuté vyjadrenia v príspevku Problém neupra-

venej cesty, ktoré údajne skresľujú skutočný stav a znevažujú mesto Poprad, 

Noviny TV JOJ, 3. 3. 2021 (694/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 9) 
– údajne nepresné uvádzanie názvov politických strán v titulkoch relácie, 

Krimi, 12. 4. 2021 (900/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 10) 
-  podľa sťažovateľa odzneli v príspevku Policajné kontroly turistov nepravdivé a neobjektívne informácie o kontrolách do-

držiavania protipandemických opatrení, 

Noviny TV JOJ, 28. 4. 2021 (941/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 41) 
-  sťažovateľ namietal, že v príspevku Právna bitka o školákov odzneli nepravdivé a neobjektívne informácie o súdnych žalo-

bách na školské a predškolské zariadenia zo strany rodičov, ktorí nesúhlasia s protipademickými opatreniami na školách, 

Táto pomsta je moja, 26. 1. 2021 (510/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 11) 
-  námietka výskytu násilia, vulgárnych vyjadrení a prejavov neznášanlivosti v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov, 

Jack Reacher 2: Nevracaj sa, 27. 1. 2021 (558/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 17) 
–  podľa sťažovateľa program s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov obsahoval vulgárne vyjadrovanie, zobrazoval násilie bez 

pocitov ľútosti, osôby s patologickými normami správania a prejavy nenávisti, 

Motýľ, 27. 1. 2021 (534/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 4) 
– výhrady k scénam násilia a vulgarizmom v upútavke a v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov,     

Wonder woman, 24. 2. 2021 (672/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 8) 
– sťažnosť namietala scény násilia a expresívne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,  

Ghost Rider, 25. 3. 2021 (877/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 36)
- sťažovateľovi prekážali násilné scény a expresívne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Manifest, 3. 4. 2021 (800/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 13)
–  sťažovateľ považoval za nevhodné scény zobrazujúce samovraždy a týranie ľudí elektrošokmi v troch epizódach progra-

mu s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Parker, 16. 5. 2021 (1060/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 18)
- sťažnosť namietala výskyt vulgárneho vyjadrovania.  

  Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

reklama – Telekom, 20. 12. 2020 (306/SO/2021, predch. č. 1997/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 11) 
-  podľa sťažovateľa reklama zosmiešňuje kresťanskú vieru vyobrazením situácie, keď rodina „prevracia oči“, pretože chce 

stará mama v aute počúvať omšu. 

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Patriot, 10. 6. 2021 (1091/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 25)
– výhrady k dĺžke, počtu reklám a k frekvencii prerušení programu reklamou,

komunikát - Vakcína je víťazstvo, 17. 6. 2021 (1111/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 15) 
- námietka vysielania údajne zavádzajúcich a nepravdivých informácií a neetickosti reklamy.

  Ostatné 

Dva a pol chlapa, 28. 6. 2021 (1166/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 4) 
- sťažovateľ namietal, že došlo k vystrihnutiu častí programu.

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Vo štvorici po opici 3, 10. 2. 2021 (708/SO/2020; prerokované 19. 5. 2021/bod 16; SK 8. 9. 2021/bod 24) – pokuta 663 eur 
(§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na obscénne a vulgárne vyjadrenia a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy,  

Vo štvorici po opici, 3. 2. 2021 (548/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 21; SK 8. 9. 2021/bod 24) – pokuta 663 eur 
(§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažovateľ upozornil na obscénne a vulgárne vyjadrenia v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov
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Krimi a Noviny TV JOJ, 20. 3. 2021 (757/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 12) 
–  sťažovateľ namietal, že v  príspevku Každé lôžko je obsadené informujúcom o  kritickej situácii s  lôžkami v  popradskej 

nemocnici bolo viditeľné celé meno pacienta, 

Krimi, 20. 3. 2021, (767/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 23; SK 10. 11. 2021/bod 21), zastavené SK (§ 19 ods. 1 písm. a) 
ZVR) 
-  podľa sťažovateľa odzneli v príspevku Konanie “v súlade so zákonom“ (?!) nepravdivé obvinenia matky z týrania dieťaťa, 

sudkyne a ÚPSVaR Senec z konania proti záujmu dieťaťa a z jeho traumatizovania; matka dieťaťa a dieťa boli údajne iden-
tifikovateľné pre okolie, čo zasiahlo do ich súkromia,  

Slovania, 24. 3.  2021 (802/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 7)
–  výhrady k zobrazeniu scén násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti 

bez pocitov ľútosti v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov, 

upútavka – Nočný lovec, 11. 4. 2021 (823/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 20) 
-  sťažovateľ považoval za nevhodné zábery na mŕtve bábätko v krabici v upútavke vysielanej v čase, keď ju mohli sledovať 

deti,

Noviny TV JOJ, 28. 4. 2021 (941/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 41) 
-  sťažnosť namietala, že v príspevku Právna bitka o  školákov o  súdnych žalobách na školské a  predškolské zariadenia 

zo strany rodičov, ktorí nesúhlasia s protipademickými opatreniami na školách, došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti 
a dobrého mena jedného z respondentov, 

Ako sa stať francúzskym milencom, 7. a 9. 5. 2021 (1059/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 9) - námietka obscénneho 
a vulgárneho vyjadrovania v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Krimi, 29. 5.  2021 (1045/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 4) 
-  sťažovateľovi prekážalo, že program napriek kriminálnemu obsahu spôsobilému narušiť psychický vývoj detí, nie je 

označený ako nevhodný z hľadiska JSO,

Bez servítky, 14. 6. 2021 (1124/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 8) 15. 6. 2021 (1125/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/
bod 9), 16. 6. 2021 (1126/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 10), 17. 6. 2021 (1127/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 11),  
18. 6.  2021 (1128/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 12) 
-  sťažovateľ mal výhrady k vyjadreniam zasahujúcim do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich, narušeniu ochrany súkromia 

v obydlí, v programe podľa neho došlo k psychickému teroru, tendenčnému vyobrazovaniu jednej z prezentovaných osôb 
ako primitívnej, namieta výskyt nadávok a vulgarizmov,

Ranné noviny, 12. 8. 2021 (1275/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 9) 
-  podľa sťažovateľa je zobrazovanie detailných záberov na očkovanie traumatizujúce pre maloletých a slabšie povahy, 

vzbudzuje odpor a je preto kontraproduktívne v propagácii očkovania,

Prázdniny, 8. 10. 2021 (1430/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 59) 
–  podľa sťažovateľa došlo k ohrozeniu mravnej výchovy mládeže, detské postavy nedodržiavali pravidlá a poškodzovali 

majetok,

Česko Slovensko má talent, 9. 10. 2021 (1424/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 51) 
-  sťažovateľ namietal detailné zobrazenie nebezpečného sebapoškodzovania vo vystúpení iluzionistu a  hltača mečov,  

považoval ho za nevhodné pre maloletých a divákov slabšej povahy, 

upútavka – Lajna, 21. 10. 2021 (120/SO/2022, predch. č. 1495/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 10) 
- výhrady k vulgarizmom a sporo odetým postavám v upútavke a nevhodnému vysielaciemu času s ohľadom na deti,

Sedem, 28. 10. 2021 (1526/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 11) 
– podľa sťažovateľa došlo k hanobeniu iného štátu a národa výrokom účinkujúceho S. Trnku „vysrať sa na Rusko“.

  Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

reklama - Online casino, 8. 2. 2021 (582/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 9) 
– námietka nevhodnosti reklamy na hazard vo vysielaní pred 22. hodinou,

Noviny TVJOJ , 3. 6. 2021 (1056/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 8) 
–  podľa sťažovateľa boli informácie v príspevku Rekordný nárast pracovných ponúk neobjektívne a jednostranné a propa-

govali finančnú skupinu J&T,

Noviny TV JOJ, 1. 7. 2021 (1169/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 2) 
- sťažovateľ namietal, že odvysielanie výrazu „defenestrácia ministra Matoviča“ nabádal na trestný čin ublíženia na zdraví. 

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

reklama – Douglas, 13. 12. 2020 (296/SO/2021, predch. č. 1974/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 9), 16. 12. 2020  
(299/SO/2021, predch. č. 1985/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 9), 17. 12. 2020 (302/SO/2021, predch. č. 1993/
SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 9) 
-  výhrady voči zobrazeniu bozku dvoch žien na verejnosti, ktorý sťažovatelia považovali za poburujúci, nevhodný do vysie-

lania najmä v predvianočnom čase, nemorálny a s možnými negatívnymi dopadmi na prípadného detského diváka (piati 
sťažovatelia),

upútavka - Matky rebelky: Šťastné a  veselé, 17. a  18. 12. 2020 (304/SO/2021, predch. č. 1995/SO/2020; prerokované  
10. 2. 2020/bod 8) 
- sťažnosť namietala zobrazenie striptéra a opitých matiek v upútavkách, 

upútavka - Krimi, 25. 12. 2020 (320/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 12) 
–  výhrady k informáciám o mužovi, ktorý dobodal ženu, a o mužovi v bezvedomí v upútavke na program Krimi počas progra-

mu Kúzelná opatrovateľka, ktorý sledujú deti.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Cesta do Ameriky, 2. 1.  2021 (324/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 72)
– sťažnosť namietala vysielací čas programu,

upútavka – Bez servítky, 4. a 6. 1. 2021 (341/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 12) 
- podľa sťažovateľa program obsahoval sexistické vyjadrenia,

Krimi, 12. a 13. 1. 2021 (383/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 6) 
–  sťažnosť namietala odvysielanie informácií o tragickej udalosti, pri ktorej vnuk dopichal nožom starú mamu (príspevky 

Žena je vo vážnom stave a Vnuk čelí vážnemu obvineniu), bez súhlasu dotknutých osôb a zásah do ich súkromia, 

upútavka – Bodka, 13. 1. 2021 (381/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 13) 
- sťažovateľ mal výhrady k výraznej podobe jednej z postáv v upútavke na A. Hitlera,

Bez servítky, 20. 1. 2021 (486/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 25) 
– údajná propagácia extenzívnej konzumácie alkoholu, 

Inkognito, 25. 1. 2021 (471/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021, bod 4) 
– sťažovateľovi prekážali sexuálne vtipy a vulgarizmy v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Krimi, 28. 1. 2021 (489/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 22) 
-  sťažnosť namietala vysielanie vyjadrení ženy, ktorá údajne orálnym sexom zastavila lupiča v príspevku Prehovorila o inci-

dente na pumpe,

reklama – Absolut vodka, 8. 2. 2021 (581/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 14) 
-  podľa sťažovateľa došlo nerealistickým prezentovaním lásky ako zamilovanosti k výsmechu a ponižovaniu kresťanskej 

spoločnosti, keďže prekrútilo slová z Biblie, 

Svadobná noc vo Vegas, 6. 3. 2021 (777/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 17) 
-  výhrady k výskytu obscénneho a expresívneho vyjadrovania a obscénnych gest v programe s klasifikáciou nevhodný do 

12 rokov,
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Súdna sieň, 20. 11. 2020 (292/SO/2021, predch. č. 1970/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 18; SK 1. 7. 2021/bod 49) – 
úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
-  sťažnosť namietala detailný opis znásilnenia, expresívne a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný 

do 12 rokov.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Komorník, 2. 1. 2021 (323/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 73; SK 25. 8. 2021/bod 28) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažovateľovi prekážal záber na zavraždeného človeka v úvodnej scéne, na „mŕtveho s dierou v hlave“ v programe s klasi-

fikáciou nevhodný do 12 rokov,

Za sklom, 10. 3. 2021 (801/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 15; SK 24. 11. 2021/bod 65) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
-  sťažnosť poukázala na označenie programu ako nevhodný do 15 rokov napriek tomu, že RVR už v minulosti rozhodla o ne-

správnosti takéhoto označenia,

Majstrovský plán, 17. 4. 2021 (878/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 7; SK 10. 11. 2021/bod 24) - pokuta 663 eur  
(§ 20 ods. 3 ZVR)   
– sťažovateľ namietal nevhodné výroky v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Mafstory, 3. 5. 2021 (1015/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 10; SK 24. 11. 2021/bod 66), 24. 3. 2021 (876/SO/2021; prero-
kované 16. 6. 2021/bod 18; SK 24. 11. 2021/bod 66), 31. 3. 2021 (880/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 44; SK 24. 11. 2021/
bod 66), 12. 4. 2021 (966/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 33; SK 24. 11. 2021/bod 66), 19. 4. 2021 (988/SO/2021; preroko-
vané 1. 7. 2021/bod 45; SK 24. 11. 2021/bod 66), 26. 4. 2021 (1013/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/27; SK 24. 11. 2021/bod 66),  
10. 5. 2021 (1061/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 6; SK 24. 11. 2021/bod 66), 17. 5. 2021 (1113/SO/2021; prerokované  
8. 9. 2021/bod 17; SK 24. 11. 2021/bod 66), 18. 5. 2021 (1114/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 7; SK 24. 11. 2021/bod 66), 
18. 5. 2021 (1115/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 14; SK 24. 11. 2021/bod 66), 19. 5. 2021 (1117/SO/2021; prerokované 
22. 9. 2021/bod 15; SK 24. 11. 2021/bod 66), 24. 5. 2021 (1165/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 5; SK 24. 11. 2021/bod 
66) - úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť namietala vulgárne a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 15 rokov, 

upútavka Kuriér 2, 5. 5. 2021 (987/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 30; SK 8. 12. 2021/bod 20) – pokuta 3 319 eur  
(§ 19 ods. 2 ZVR)
- sťažovateľ poukázal na scény násilia v upútavke.

  Multimodálny prístup

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Inkognito, 11. 6. 2020 (97/SO/2021, predch. č. 1288/SO/2020; prerokované 26. 8. 2020/bod 3; SK 27. 1. 2021/bod 23) –  
pokuta 3 319 eur (§ 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR), zastavené SK (§ 18aa ods. 1 písm. a ZVR) 
– sťažnosť poukázala na problematické titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, 

Ochrancovia, 18. 6. 2020 – (99/SO/2021, predch. č. 1320/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 17; SK 10. 2. 2021/bod 19) – 
pokuta 3 319 eur (§ 18aa ods. 1 písm. c) ZVR), zastavené SK (§ 18aa ods. 1 písm. b) ZVR) 
– sťažnosť poukázala na problematické titulky pre osoby so sluchovým postihnutím,

Súdna sieň, 17. 12. 2020 (303/SO/2021, predch. č. 1994/SO/2020; prerokované 10. 3. 2021/bod 17; SK 25. 8. 2021/bod 27) - 
pokuta 3 319 eur (§ 18aa ods. 1 písm. a) a b) ZVR) 
- sťažnosť poukázala na nečitateľnosť titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím.

NEUKONČENÉ

Pretty Woman, 25. 9. 2021 (1385/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 55) - začaté SK (§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR)
- námietka odvysielanie programu s českým dabingom, 

reklama - Zalando, 25. 6. 2021 (1163/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 16) 
–  podľa sťažovateľa úchylná, nemiestna a odporná reklama prezentujúca „chlapov s nalakovanými nechtami alebo obleče-

ných v šatách“.

  Ostatné 

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Shrek, 17. 11. 2020 (249/SO/2021, predch. č. 1861/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 11) 
- výhrady k vysielaniu programu s českým dabingom, 

Shrek, 17., 19., 28. a 30. 11. 2020 (279/SO/2020, predch. č. 1928/SO/2020; prerokované 10. 2. 2021/bod 12) 
- výhrady k vysielaniu programu s českým dabingom a klasifikovaniu programu ako nevhodný do 12 rokov.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Príbeh žraloka, 21. 3. 2021 (756/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 10; SK 6. 10. 2021/bod 15), zastavené SK (§ 16 ods. 3 
písm. e) ZVR) 
- výhrady k vysielaniu programu s českým dabingom,

Spackané plastické operácie, 19. 4.  2021 (928/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 8) 
– námietka voči nespisovnému výrazu v názve programu,

vysielanie, 3. 5. 2021 (935/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 29) 
– údajná nadmerná hlasitosť reklamných blokov.

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Krimi, 20. 3. 2021 (767/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 23; SK 10. 11. 2021/bod 21) – upozornenie na porušenie zákona 
(§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) 
-  výhrady k neobjektívnosti príspevku Konanie “v súlade so zákonom“ (?!) o  odobratí dieťaťa sudkyňou od otca proti vôli 

dieťaťa, bez stanoviska strany matky dieťaťa, nepravdivé informácie a vyjadrenia nezainteresovaných odborníkov len na 
základe videa a bez znalosti prípadu. 

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

upútavka - Vojak 4, Pohyblivý cieľ, 26. 6. 2020 (104/SO/2021, predch. č. 1339/SO/2020; prerokované 9. 9. 2020/bod 15; SK 
27. 1. 2021/bod 25) – pokuta 3 319 eur (§ 19 ods. 2 ZVR) 
– sťažovateľ poukázal na scény násilia v upútavke,

Aféry, 2. 7. 2020 (110/SO/2021, predch. č. 1373/SO/2020; prerokované 23. 9. 2020/bod 3; SK 10. 2. 2021/bod 23) –  
pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
– sťažovateľovi prekážali nadávky a vulgarizmy v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

Kuriér, 30. 7. 2020 (117/SO/2021, predch. č. 1461/SO/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 9; SK 7. 4. 2021/bod 30) –  
úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
– výhrady k scénam bičovania nahej ženy v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov, 

upútavka - Tri billboardy kúsok za Ebbingom, 5. 8. 2020 (119/SO/2021, predch. č. 1467/SO/2020; prerokované 21. 10. 2020/
bod 14; SK 24. 3. 2021/bod 77) – pokuta 3 319 eur (§ 32 ods. 4 písm. a) ZVR) 
– sťažovateľovi prekážali nadávky a urážajúce expresívne slová, 
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OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Extrémne prípady, 13. a  14. 5. 2020 (95/SO/2021, predch. č. 1276/SO/2020; prerokované 26. 8. 2020/bod 11;  
SK 27. 1. 2021/bod 27) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
– sťažnosť poukázala na vyjadrenia sexuálneho a obscénneho charakteru v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Kuriér, 4. 10. 2020 (143/SO/2021, predch. č. 1652/SO/2020; prerokované 19. 11. 2020/bod 77; SK 7. 4. 2021/bod 30) – 
úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
–  sťažovateľ poukázal na vysielanie programu bez označenia jeho vekovej vhodnosti napriek obsahu scén zobrazujúcich 

streľbu a násilie,

upútavka - Šachový princ, 29. 10. 2020 (prerokované 16. 12. 2020/bod 8; SK 2. 6. 2021/bod 25) – úhrnná pokuta 663 eur 
(§ 20 ods. 3 ZVR)
-  pri analýze sťažnosti (1795/SO/2020) na vysielanie programu s českým dabingom RVR zistila, že v upútavke zaradenej 

do tohto programu nebol správne uplatnený JSO,   

Súdna sieň, 17. 11. 2020 (262/SO/2021, predch. č. 1890/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 10; SK 1. 7. 2021/bod 49)  
–  úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažovateľ poukázal na detailný opis znásilnenia, expresívne a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou ne-

vhodný do 12 rokov.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Súdna sieň, 28. 1. 2021 (649/SO/2021; prerokované 21. 4. 2021/bod 15; SK 22. 9. 2021/bod 20) – úhrnná pokuta 663 eur  
(§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažovateľ namietal pre maloletých nevhodne podanú téma sexuálneho násilia, obscénne a expresívne vyjadrovanie 

v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Súdna sieň, 5. 2. 2021 (707/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 4; SK 22. 9. 2021/bod 20) – úhrnná pokuta 663 eur   
(§ 20 ods. 3 ZVR)
– sťažnosť poukázala na expresívne a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Aféry, 19. 2. 2020 (650/SO/2021, prerokované 21. 4. 2021/bod 6; SK 8. 9. 2021/bod 25) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
–  sťažovateľ upozornil na odvysielanie programu s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov napriek už platnému rozhodnutiu 

RVR o nesprávnosti takejto klasifikácie,

Súdna sieň, 27. 2. 2021 (753/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 23; SK 22. 9. 2021/bod 20) – úhrnná pokuta 663 eur 
 (§ 20 ods. 3 ZVR)
–  sťažnosť upozornila na popis sexuálnych praktík so známkami násilia, expresívne a obscénne vyjadrovanie v programe 

s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

upútavka - Muži v naději, 21. 3. 2021 (prerokované 19. 5. 2021/bod 19; SK 6. 10. 2021/bod 18) - pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
-  pri analýze sťažnosti (758/SO/2021) na program, do ktorého bola upútavka zaradená, RVR zistila, ju vysielateľ neoznačil 

totožným grafickým symbolom vekovej vhodnosti ako samotný program,   

upútavka - Vojak 4, Pohyblivý cieľ, 7. 4. 2021 (807/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 21; SK 20. 10. 2021/bod 19) –  
pokuta 3 319 eur (§ 19 ods. 2 ZVR) 
– sťažnosť poukázala na výskyt scén násilia v upútavke.

vysielanie, 21. 10. 2021 (1496/SO/2021; prerokované 22. 12. 2021/bod 9) - začaté SK (§ 16 ods. 3 písm. n) ZVR) 
– sťažovateľ upozornil na podľa neho opakované vysielanie programov so zníženou hladinou zvuku v porovnaní s reklamou.

JOJ PLUS       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavených
sťažností
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NEOPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

upútavka - Bodka, 9. 1. 2021 (360/SO/2021; prerokované  10. 3. 2021/bod 14) 
- sťažovateľ považoval za nevhodné odvysielanie upútavky obsahujúcej slovné spojenie „egocentrický debilko“,

reklama – Kaufland, 30. 1.  2021 (495/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 18) 
-  podľa sťažovateľa bolo nevhodné a traumatizujúce najmä pre maloletých vysielanie reklamy so scénou zobrazujúcou 

padanie betónovej kocky na súťažiaceho spolu so sloganom „Na betón!“, 

Svadobná noc vo Vegas, 7. 3. 2021 (777/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 17) 
-  sťažnosť namietala obscénne a expresívne vyjadrovanie a  obscénne gestá v  programe s  klasifikáciou nevhodný  

do 12 rokov,

Dr. Ludsky, 21. 3. 2021 (758/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 19) 
– sťažnosť namietala vulgárne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Moja mama varí lepšie ako tvoja, 14. 4. 2021 (862/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 19) 
-  sťažovateľ považoval za týranie zvieraťa varenie raka zaživa, vysielanie bolo podľa neho nevhodné pre deti,  

Profesionáli, 7. 6. 2021 (1066/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 19) 
- sťažovateľovi prekážalo odvysielanie výrazu „môžem sa na to vysrať“.

  Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

Stratené duše, 19. 3. 2021 (751/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 12)
– sťažnosť namietala včasné prerušenie programu reklamou.

  Ostatné 

Simpsonovci, 20. 9. 2021 (1386/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 54) 
- výhrady k odvysielaniu programu s českým dabingom. 
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OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ 

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Súdna sieň, 20. 11. 2020 (294/SO/2021, predch. č. 1972/SO/2021; prerokované 10. 2. 2021/bod14; SK 1. 7. 2021/bod 49) – 
úhrnná pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
- sťažnosť upozornila na expresívne a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Aféry, 18. 2. 2020 (650/SO/2021, prerokované 21. 4. 2021/bod 6; SK 8. 9. 2021/bod 25) – pokuta 663 eur (§ 20 ods. 3 ZVR) 
–  sťažovateľ poukázal na odvysielanie programu s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov napriek platnému rozhodnutiu RVR 

o nesprávnosti takejto klasifikácie,

Aféry, 22. 2. 2021 (752/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 26; SK 20. 10. 2021/bod 20) – úhrnná pokuta 663 eur  
(§ 20 ods. 3 ZVR)
-  sťažovateľ poukázal na expresívne a vulgárne vyjadrovanie, obscénnosti, prezentáciu sexuálnej úchylky v programe s kla-

sifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Aféry, 3. a   4. 3. 2021 (775/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 12; SK 20. 10. 2021/bod 20) – úhrnná pokuta 663 eur 
 (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažovateľ namietal neadekvátne označenie programu ako nevhodného do 12 rokov.

  Multimodálny prístup

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Súdna sieň, 30. 10. 2020 (231/SO/2021, predch. č. 1809/SO/2020; prerokované 13. 1. 2021/bod 10; SK 2. 6. 2021/bod 26) - 
pokuta 3 319 eur (§ 18aa ods. 1 písm. a) ZVR) 
- sťažnosť upozornila na omeškané titulky pre osoby so sluchovým postihnutím. 

 Ostatné 

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Život po ľuďoch, 14. 10. 2020 (1760/SO/2020; prerokované 16. 12. 2020/bod 7; SK 2. 6. 2021/bod 25) –  
úhrnná pokuta 663 eur (§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR)
– námietka vysielania programu s českým dabingom.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Niečo na tej Mary je, 26. 12. 2020 (321/SO/2021; prerokované 24. 2. 2021/bod 8; SK 16. 6. 2021/bod 21) – pokuta 165 eur 
 (§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR)
– námietka vysielania programu s českým dabingom.

  Ostatné 

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

Denné svetlo, 29. 10. 2020 (1795/SO/2020; prerokované 16. 12. 2020/bod 8; SK 2. 6. 2021/bod 25) – úhrnná pokuta 663 
eur (§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR)
- námietka odvysielanie programu s českým dabingom, 

Jastrabia žena, 1. a 3. 11. 2020 (1831/SO/2021; prerokované 16. 12. 2020/bod 6; SK 2. 6. 2021/bod 25) – úhrnná pokuta 663 
eur (§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR)
- námietka odvysielanie programu s českým dabingom.

NEUKONČENÉ 

Pretty Woman, 26. 9. 2021 (1385/SO/2021; prerokované 24. 11. 2021/bod 55) – začaté SK (§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR)  
- námietka odvysielanie programu s českým dabingom.

WAU       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavených
sťažností

13 7

NEOPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

Súdna sieň, 4. 2. 2021 (671/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 6; SK 22. 9. 2021/bod  20), zastavené SK (§ 20 ods. 3 ZVR) 
- námietka nevhodných vyjadrení, obscénnosti a expresívnosti v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Súdna sieň, 11. 2. 2021 (709/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 5; SK 22. 9. 2021/bod 20), zastavené SK (§ 20 ods. 3 ZVR) 
–  sťažovateľovi prekážala forma a kontext prezentovaného opisu sexuálneho života manželov a patologických sexuálnych 

praktík a obscénne vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Aféry, 3. 3. 2021 (776/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 14) 
-  sťažnosť namietala výskyt obscénneho a expresívneho vyjadrovania a prezentovanie prostitúcie v programe s klasifiká-

ciou nevhodný do 12 rokov,  

Súdna sieň, 30. 4. 2021 (1012/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 35) 
–  podľa sťažovateľa bol v  programe vyzdvihovaný povrchný sexuálny život, namietal účinkovanie Z. Plačkovej ako ne-

vhodného vzoru pre maloletých, obscénne a expresívne vyjadrovanie a neprimerané označenie programu ako nevhodný  
do 12 rokov, 

Súdna sieň, 21. 5. 2021 (1118/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 13) 
– námietka obscénneho a expresívneho vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Súdna sieň, 17. 6. 2021 (1210/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 10)
– námietka obscénneho a expresívneho vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov,

Súdna sieň, 18. 6. 2021 (1211/SO/2021; prerokované 22. 9. 2021/bod 7) 
– námietka obscénneho a expresívneho vyjadrovanie v programe s klasifikáciou nevhodný do 12 rokov.

  Ostatné 

reklama – 365 bank, 19. 8.  2021 (1286/SO/2021; prerokované 6. 10. 2021/bod 6) 
– sťažovateľovi prekážalo opakované použitie angličtiny bez titulkov pre výraz „stlačenie tlačidla“.



9998 Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

V politike, 17. 1. 2021 (430/SO/2021; prerokované 10. 3. 2021/bod 8) 
– sťažnosť namietala poskytnutie neúmerného časového priestoru mimoparlamentnej strane Hlas-SD a neúčasť zástupcu 
z hnutia OĽaNO v diskusnej relácii (päť sťažovateľov),

Štúdio TA3, 26. 1. 2021 (476/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 7) 
– údajné šírenie neobjektívnych a nepravdivých informácií prostredníctvom odvysielaných záberov z demonštrácii v Rusku, 

tlačová beseda - R. Fico o aktuálnej politickej situácii, 23. 2. 2021 (660/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 11) 
– sťažovateľ považoval za hanlivý názov tlačovej besedy predsedu Smeru-SD „Slovensko v zajatí blázna“,

V politike, 28. 2. 2021 (663/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 16) 
- sťažnosť namietala názorovú zaujatosť moderátora diskusie (traja sťažovatelia),

Hlavné správy, 4. 3. 2021 (695/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 9) 
– sťažovateľ mal výhrady k nepresnému uvádzanie názvov politických strán v titulkoch relácie,

Téma dňa, 30. 3. 2021 (781/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 8)
– údajne neobjektívne vyjadrenia hosťa relácie prezentujúce jednostranný postoj na kresťanské hodnoty, bez účasti názo-
rového oponenta, 

V politike, 10. 5. 2021 (974/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 12) 
– sťažnosť namietala názorovú nevyváženosť a predpojatosť relácie, keďže jej moderátorka je podľa sťažovateľa manžel-
kou hovorcu politickej strany Hlas-SD a teda v konflikte záujmov, 

Správy, 14. 5. 2021 (985/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 23) 
- sťažnosť namietala jednostrannosť príspevku Hotel pripravený na reštart bez vyjadrenia druhej strany,

Tak takto?!, 31. 5. 2021 (1073/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 12) 
– podľa sťažovateľa odzneli neobjektívne vyjadrenia hosťa a moderátorky k téme informovania občanov o rizikách vakci-
nácie a diskriminácie nezaočkovaných,  

V politike, 6. 6. 2021 (1075/SO/2021; prerokované 25. 8. 2021/bod 14) 
– sťažnosť namietala neobjektívne a názorovo nevyvážené vyjadrenia hostí relácie bez účasti názorových oponentov, 

vysielanie, 11. 6. 2021 (1095/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 18) 
–  podľa sťažovateľa nebola v rozhovoroch s advokátom R. Kvasnicom o súdnom spore s M. Kočnerom zabezpečená názo-

rová pluralita a vyváženosť, účasť údajne jednostranne orientovaných protagonistov bez názorovej oponentúry,

Správy, 13. 6. 2021 (1097/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 18) 
- v príspevku Kvasnica chce veriť v spravodlivosť došlo podľa sťažovateľa k manipulácii verejnosti a zastrašovanie sudcov,

Šport, 17. 10. 2021 (1442/SO/2021; prerokované 8. 12. 2021/bod 9) 
–  údajne neobjektívne, účelové a nevyvážené informovanie o incidente medzi fanúšikmi počas futbalového stretnutia muž-

stiev Spartak Trnava a Slovan Bratislava, bez vyjadrenia protistrany v príspevkoch Šláger kola predčasne ukončili, Najsláv-
nejšie derby predčasne ukončené a Predčasne ukončené futbalové derby v Trnave.

  Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

Žurnál, 3. 5. 2021 (931/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 22; SK 8. 12. 2021/bod 22), zastavené SK (§ 39a ods. 2 ZVR s od-
kazom na § 39a ods. 5 písm. d) ZVR) 
-  sťažovateľ namietal neoznačené umiestňovanie produktov, resp. skrytú reklama na germicídny žiarič VIBA jeho umiest-

nením v štúdiu.

Jojko       
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavené
sťažnosti

2 0

NEOPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

reklama - Nivea, 3. 4. 2021 (803/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 5) 
–  sťažovateľ považoval za pornografiu zábery ženy v spodnej bielizni natierajúcej sa telovým mliekom, namietal nevhod-

nosť vysielania reklamy na detskom kanáli v ranných hodinách,

reklama - Zalando, 24. 6. 2021 (1154/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 16) 
–  podľa sťažovateľa bola reklama, v ktorej vystupujú muži oblečení v dámskych šatách, nevhodné pre deti, pretože na ne 

pôsobí metúco. 

TA3        
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavených
sťažností

29 5

NEOPODSTATNENÉ

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažností týkajúcich sa ešte vysielania z roku 2020:

V politike, 8. 11. 2020 (237/SO/2021, predch. č. 1834/SO/2020; 308/SO/2021, predch. č. 1999/SO/2020; prerokované  
27. 1. 2021/bod 4) 
–  údajne poskytnutie neúmerného časového priestoru mimoparlamentnej strane Hlas-SD, neúčasť názorového oponenta 

v diskusii (dvaja sťažovatelia),

tlačová beseda - Hlas-SD o aktuálnych otázkach, 12. 11. 2020 (254/SO/2021, predch. č. 1872/SO/2020; prerokované  
10. 2. 2021/bod 17) 
-  sťažovateľ považoval za propagácia politickej strany Hlas-SD označenie jej členov za príslušníkov tejto strany, keďže 

podľa neho sú nezaradenými poslancami,

V politike, 15. 11. 2020 (307/SO/2021, predch. č 1998/SO/2020; prerokované 24. 2. 2021/bod 3)  
-  údajná propagácia politickej strany Hlas-SD a nesprávne označovanie straníckej príslušnosti nezaradených poslancov 

NR SR,

V politike, 6. 12. 2020 (284/SO/2021, predch. č. 1948/SO/2020; 309/SO/2021, predch. č. 2000/SO/2020; prerokované  
10. 2. 2021/bod 6) 
–  sťažnosť namietala poskytnutie neúmerného časového priestoru mimoparlamentnej strane Hlas-SD, absenciu zástupcu 

z hnutia OĽaNO (dvaja sťažovatelia),

V politike, 20. 12.  2020 (305/SO/2021, predch. č. 1996/SO/2020; 310/SO/2021, predch. č. 2001/SO/2020; prerokované  
24. 2. 2021/bod 4) 
–  výhrady k absencii predstaviteľa hnutia OĽaNO, ktoré malo byť podrobované kritike, k preferovaniu a nesprávnemu ozna-

čovaniu novovzniknutej politickej strany Hlas-SD (dvaja sťažovatelia)
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TV Bratislava                  
 opodstatnená 

a sčasti opodstatnená
vybavených
sťažností

0 0

NEUKONČENÉ

Beseda o  piatej, 21. 7. 2021 (97/SO/2022, predch. č. 1253/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 12), 30. 7. 2021  
(94/SO/2022, predch. č. 1226/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 12) – začaté SK (§ 16 ods. 3 písm. a) ZVR)
-  výhrady k neobjektívnosti relácií a prítomnosti zástupcov iba jedného názorového spektra, námietka zrejmého súhlas-

ného postoja moderátora s hosťami, údajný priestor iba pre odporcov očkovania, priama podpora a navádzanie k tomuto 
postoju zo strany moderátora, propagácia tzv. dezinfo scény.

PREMIER SPORT 1       
 opodstatnená 

a sčasti opodstatnená
vybavené
sťažnosti

2 1

NEOPODSTATNENÉ

  Ostatné 

vysielanie športových programov, 20. 1. 2021 (453/SO/2021; prerokované 7. 4. 2020/bod 5; SK 22. 9. 2021/ bod 19) 
- výhrady k zmene vysielacieho času futbalového zápasu (dvaja sťažovatelia).

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Ochrana ľudskej dôstojnosti a maloletých

vysielanie športových programov, 20. 1. 2021 (453/SO/2021; prerokované 7. 4. 2020/bod 5; SK 22. 9. 2021/bod 19) –  
upozornenie na porušenie zákona (§ 20 ods. 3 ZVR)
- sťažnosť poukázala na vysielanie zápasov bojových umení bez označenia vekovej nevhodnosti (dvaja sťažovatelia).

Bardejovská televízia - BTV                       
 opodstatnená 

a sčasti opodstatnená
vybavená
sťažnosť

1 1

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Na aktuálnu tému: Reakcie a  stanoviská po zastupiteľstve, 29. 3. 2021 (782/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 19;  
SK 20. 10. 2021/bod 18) – upozornenie na porušenie zákona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR)
-  sťažnosť upozornila na odvysielanie neobjektívnych a nevyvážených informácií po zasadnutí mestského zastupiteľstva 

(dvaja sťažovatelia). 

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa ešte vysielania z roku 2020:

Ranné správy, 28. 8. 2020 (1562/M/2020; prerokované 21. 10. 2020/bod 18; SK 21. 4. 2021/bod 16) - upozornenie na poru-
šenie zákona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR)
- sťažnosť upozornila na nevyvážené informovanie o negatívach nosenia rúšok v príspevku Rúška a ich nosenie.

Ostatné sťažnosti sa už týkali vysielania z roku 2021:

Téma dňa, 11. 1. 2021 (646/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 9; SK 6. 10. 2021/bod 14) –  upozornenie na porušenie zá-
kona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR)
-  sťažnosť poukázala na uvedenie nepravdivých štatistických údajov o počte úmrtí na Slovensku a v Európe v kontexte 

pandémie ochorenia Covid-19,

V politike, 7. 2. 2021 (577/SO/2021; prerokované 5. 5. 2021/bod 8; SK 6. 10. 2021/bod 13) – upozornenie na porušenie zákona 
(§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) 
–  sťažnosť upozornila na nezabezpečenie objektívnosti a nestrannosti relácie, v ktorom jednostranné vyjadrenia jej hosťa 

neboli korigované moderátorom,

Téma dňa, 17. 5. 2021 (992/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 13; SK 8. 12. 2021/bod 18) – upozornenie na porušenie zá-
kona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR) 
–  sťažnosť poukázala na nezabezpečenie objektívnosti a nestrannosti programu venovaného aktuálnej situácii v  justícii 

bez účasti názorového oponenta hosťa relácie. 

  Reklama, sponzoring a umiestňovanie produktov

Správy, 14. 5. 2021 (985/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 23; SK 8. 12. 2021/bod 21) – pokuta 3 319 eur (§ 31a ods. 4 ZVR)
- sťažnosť poukázala na odvysielanie skrytej reklamy na hotel v príspevku Hotel pripravený na reštart.

TV Mistral                         
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavená
sťažnosť

1 0

NEOPODSTATNENÉ

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

Novoročný príhovor primátora, 1. 1. 2021 (463/SO/2021; prerokované 7. 4. 2021/bod 24) 
-  sťažnosť namietala politickú propaganda a kritiku politických oponentov bez poskytnutia priestoru pre ich reakciu (dvaja 

sťažovatelia).
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AVMS alebo IV bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1, pričom za nesplnenie oznamovacej povinnosti ZVR určuje pokutu 
v rozmedzí od 30 do 1 200 eur.

V roku 2021 boli RVR doručené dve sťažnosti, ktoré smerovali voči obsahu zverejnenému prostredníctvom AVMS. Jeden 
podnet namietal porušenie z oblasti všestrannosti informácií, objektivity a vyváženosti, druhý z oblasti ochrany ľudskej 
dôstojnosti. Do konca roka 2021 RVR vybavila jednu z týchto sťažností; zároveň ukončila aj prešetrovanie jednej sťažnosti 
doručenej ešte v roku 2020. 

NEOPODSTATNENÉ

RVR v roku 2021 uzatvorila prešetrenie sťažnosti týkajúcej sa obsahu zverejneného ešte v roku 2020:

https://interez.sk
video k článku - Znásilňuje novorodenca hneď po pôrode. Najodpornejší film uvedie predĺženú necenzurovanú verziu aj 
dokument, 4. 12. 2020 (295/SO/2021, predch. č. 1973/SO/2020; prerokované 27. 1. 2021/bod 6)
-  sťažnosť namietala nevhodný obsah článku a scény násilia vo videoupútavke k nemu, analýzou však RVR zistila, že portál 

nie je AVMS ani IV, preto nespadá do jej kompetencie.  

Ďalšia sťažnosť sa týkala obsahu zverejneného v roku 2021:

https://video.sme.sk/
video - Rozhovory ZKH: Agresívni rodičia kričia na riaditeľov, že rúška sú nulitné, 29. 4. 2021 (941/SO/2021; prerokované  
1. 7. 2021/bod 41) 
-  sťažnosť namietala zásah do ľudskej dôstojnosti prezentovanej osoby v rámci diskusie o aktuálnom dianí v bratislavskej 

mestskej časti Ružinov.

4.3.4 Špecifické monitoringy 

2021    91
 spravodajských 
 programov

 1 384
 spravodajských 
 príspevkov 

 4
 začaté správne 
 konania  

 2
 uložené 
 sankcie

Na situáciu v elektronických médiách spôsobenú v roku 2020 pandémiou koronavírusu hneď v jej začiatkoch zareagovala 
aj RVR. S cieľom hľadať spôsoby ako zmierniť negatívne dopady pandémie na mediálnu oblasť diskutovala so zástupcami 
vysielateľov a aj na základe tejto diskusie pristúpila k  uplatňovaniu opatrení, v  ktorých pokračovala aj v  roku 2021. 
Vyhlásenie, ktorým RVR opatrenia deklarovala, okrem iného uvádza, že v rámci vlastnej monitorovacej činnosti „sa Rada 
obmedzí na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia 
koronavírusu“ (podrobnosti sú uvedené v časti 1.2).

Pandemická situácia navyše výrazne zdôraznila akým veľkým celospoločenským problémom je šírenie nepresných, ne-
pravdivých či dokonca účelovo manipulatívnych informácií v mediálnom priestore naprieč krajinami EÚ, Slovensko nevy-
nímajúc. Na tento problém poukázala aj Európska únia: „pandémiu spôsobenú koronavírusom sprevádzala rozsiahla vlna 
falošných a zavádzajúcich informácií, ako aj pokusy zahraničných aktérov ovplyvňovať domáce diskusie v EÚ, ktoré ťažia zo 
súčasnej situácie, v ktorej mnoho ľudí pociťuje strach a mediálne správy sa rýchlo menia. Zavádzajúce informácie o zdra-
votnej starostlivosti, nebezpečné poplašné správy obsahujúce falošné tvrdenia, konšpiračné teórie a podvody zamerané 
na spotrebiteľov sú hrozbou pre verejné zdravie“.1 

Monitoringu dezinformácií týkajúcich sa koronavírusu šírených primárne na sociálnych sieťach na Slovensku sa v roku 
2021 venovala aj Polícia SR, ktorá konštatovala, že „hlavnou dezinformačnou témou v SR bolo druhý rok po sebe ochorenie  
Covid-19. Sila vplyvu dezinformácií sa prejavila nielen na miere zaočkovanosti obyvateľstva, ale vyúsťovala aj do verbál-
nych a fyzických útokov voči radovým predstaviteľom štátnych inštitúcií (zdravotníci, policajti, hygienici, očkovacie tímy 

1  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_sk

Kysucké televízne vysielanie (KTV)       
 opodstatnená 

a sčasti opodstatnená
vybavená
sťažnosť

1 1

OPODSTATNENÉ A SČASTI OPODSTATNENÉ

  Všestrannosť informácií, objektivita a vyváženosť

spravodajstvo 8. a 10. 6. 2020 (98/SO/2021, predch. č. 1296/SO/2020; prerokované 26. 8. 2020/bod 8; SK 27. 1. 2021/bod 
22) – upozornenie na porušenie zákona (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), pokuta 165 eur (§ 16 ods. 3 písm. l) ZVR) 
– sťažnosť upozornila na neobjektívnosť spravodajstva zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

TV N (TV NOVÁKY)                                          
 opodstatnených 

a sčasti opodstatnených
vybavené
sťažnosti

3 0

NEPRESKÚMATEĽNÉ 

Videonoviny, 12., 13., 14. a 15. 3. 2021 (722/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 5; SK 6. 10. 2021/bod 3), 9., 10., 11., 12., 16., 
17., 18. a 19. 4. 2021 (938/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 32; SK 8. 12. 2021/bod 19), zastavené SK (§ 16 ods. 3 písm. l 
ZVR) 
– podozrenie na vysielanie bez udelenej licencie,

Záznam zo zasadnutia mimoriadneho mestského zastupiteľstva konaného dňa 24. marca 2021, 26., 27., 28., 29. 3. 2021 
(809/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 5; SK 6. 10. 2021/bod 3), zastavené SK (§ 16 ods. 3 písm. l ZVR), 
– podozrenie na vysielanie bez udelenej licencie,

Priamy prenos z osláv 60. výročia udelenia Štatútu mesta Nováky, 14., 20., 21.- 22., 23. 8. 2021 (1292/SO/2021; prerokované 
10. 11. 2021/bod 9), 3. - 6. 9. 2021 (1335/SO/2021; prerokované 10. 11. 2021/bod 9), 10. - 13. 9. 2021 (1362/SO/2021; preroko-
vané 10. 11. 2021/bod 9)
– podozrenie na vysielanie bez udelenej licencie.

4.3.3  Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie  
a internetové vysielanie

2021    2
 vybavené 
 sťažnosti 

 0
 opodstatnených a sčasti 
 opodstatnených 

Poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielanie prostredníctvom internetu nie je viazané licen-
ciou udelenou RVR; subjekty majú voči RVR len oznamovaciu povinnosť, ktorú si musia splniť do 30 dní od spustenia služby 
resp. vysielania. Po doručení sťažnosti na audiovizuálny obsah publikovaný na internetovej stránke sa preto RVR v procese 
jej prešetrovania musí primárne vysporiadať s tým, či daný subjekt napĺňa kumulatívne definičné kritéria pre AVMS a IV 
stanovené v ZVR a teda či je subjektom, ktorý spadá pod jurisdikciu RVR. Pokiaľ tak tomu nie je, sťažnosť vyhodnotí ako 
neopodstatnenú, keďže nemá zákonné kompetencie prešetrovať a prípadne sankcionovať obsah danej stránky. Pokiaľ ide 
o AVMS alebo IV v zmysle ZVR, posudzuje RVR súlad publikovaného obsahu zo zákonnými požiadavkami naňho kladenými 
a v prípade porušenia povinností mu uloží sankciu. V prípade, ak RVR zistí, že subjekt je v zmysle ZVR poskytovateľom 
AVMS alebo IV a nesplnil si oznamovaciu povinnosť, začne voči nemu správne konanie v súvislosti s možným poskytovaním 

http://rvr.sk/aktualita-aktualizovane-vyhlasenie-rady-k-situacii-v-elektronickych-mediach-sposobenej-koronavirusom
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smerom k propagácii určitej strany alebo názoru. Snahou je tak navodiť objektivitu, ide však o jednostranný nara-
tív, ktorého cieľom je presvedčiť a nie informovať.
Konšpiračná teória – teória, ktorá vysvetľuje udalosť alebo súbor okolností ako výsledok tajného sprisahania (kon-
špirácie) zvyčajne malou mocnou skupinou osôb. Takouto skupinou má byť zväčša vláda, predstavitelia tajných 
spolkov, organizácií alebo spravodajských služieb, jedna alebo viacero spoločne pôsobiacich firiem alebo pred-
stavitelia štátov, národov alebo náboženstiev, či dokonca mimozemské civilizácie. Konšpiračné teórie odmietajú 
všeobecne akceptované vysvetlenie týchto udalostí.
Paródia a satira – v kontexte informačnej operácie sa paródia a satira využívajú na agresívne šírenie zavádzajúcich 
informácií alebo na zosmiešňovanie a kritizovanie cieľa (osoby, skupiny ľudí, názoru a podobne), ktorá presahuje 
bežný rámec tohto žánru.
Dezinformácia – označuje nepravdivú alebo zmanipulovanú informáciu, ktorá je šírená zámerne s cieľom zavádzať 
a uškodiť. Dezinformácie môžu mať podobu nepravdivého alebo zmanipulovaného textu, obrázku, videa alebo zvu-
ku, pričom môžu byť použité na podporu konšpirácií, šírenie pochybností a diskreditáciu pravdivých informácií či 
jednotlivcov a organizácií. Aj pravdivú informáciu môžeme považovať za dezinformáciu, ak je podaná manipula-
tívnym spôsobom. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira, paródia ani správy a 
komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.
Malinformácia – informácia, ktorá je založená na realite, šírená zámerne s cieľom spôsobiť ujmu osobe, organizá-
cii alebo štátu, napr. uniknuté informácie, nenávistné prejavy, obťažovanie.
Poznámka: misinformácia – mylná alebo nepravdivá informácia, ktorá sa na rozdiel od dezinformácií, šíri nevedo-
me a bez úmyslu poškodiť. Nejde preto o prvok informačných operácií.“

Definíciu pojmu dezinformácia uvádza tiež Národné bezpečnostné analytické centrum (NBAC) v Krátkom terminologickom 
slovníku HYBRIDNÉ HROZBY4: 

„Dezinformácia, 
(slovenský ekvivalent: úmyselne falošná informácia, anglický ekvivalent: disinformation) Overiteľne nepravdivá, 
zavádzajúca alebo manipulatívne podaná informácia, ktorá je zámerne vytvorená, prezentovaná a šírená s jed-
noznačným úmyslom klamať alebo zavádzať, spôsobiť nejakú ujmu alebo zabezpečiť nejaký zisk (napríklad hos-
podársky či politický). Dezinformácia často obsahuje element, ktorý je zjavne pravdivý, čo jej dodáva na dôvery-
hodnosti a môže tak skomplikovať jej odhalenie. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, 
satira a paródie, ani správy a komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.“

Uvedené definície dezinformácie boli RVR nápomocné pri posudzovaní obsahov ako aj zadefinovaní východísk monitorin-
gu, ktoré však v prvom rade museli vychádzať z kompetencií RVR a povinností vysielateľov vymedzených ZVR. 

Hlavným východiskom posudzovania tak bolo dodržiavanie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, podľa ktorého je vysielateľ povinný 
„zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hod-
notiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“

Kritériá objektivity vo všeobecnosti zahŕňajú: relevanciu, transparentnosť, presnosť, úplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôz-
norodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva, ab-
senciu stránenia.
Vzhľadom na cieľ monitoringu sa RVR v kontexte vyššie spomínanej charakteristiky pojmu dezinformácie a v zmysle 
napĺňania kritérií objektivity zamerala predovšetkým na kritérium presnosti, ktoré patrí medzí najdôležitejšie kritérium 
kvality žurnalistickej práce, a ktoré znamená, že správa by mala obsahovať výlučne fakty zodpovedajúce skutočnosti.

Pri voľbe časového rozsahu i výberového súboru monitoringu brala RVR do úvahy, že ak má mať takto zameraný mo-
nitoring istú relevanciu, mal by mať čo možno najväčší záber, nutne však musela zohľadniť aj kapacitné možnosti Kan-
celárie RVR. Ako forma monitoringu bol preto zvolený priebežný monitoringu v rámci dlhšieho časového úseku, a to 
konkrétne od marca 2021 do novembra 2021, avšak s užším výberom sledovaných súborov. 

Sledovaným súborom boli spravodajské programy RTVS, TV Markíza, TA3 a TV JOJ, nie však všetky, ktoré boli v danom 
období vysielané, ale predovšetkým tie, ktoré boli predmetom monitoringu z hľadiska prešetrovania sťažností doruče-
ných RVR od verejnosti, podnetov od členov RVR a tiež takých, ktoré mohli zachytiť monitorovací pracovníci v rámci 
sledovania spravodajstva. RVR venovala pozornosť aj medializovaným informáciám naznačujúcim, že v spravodajstve 
sledovaných médií boli odvysielané informácie, ktoré možno považovať za dezinformácie, resp. nepresné informácie. 

4   https://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac-slovnik-hh.html

atď.). Verbálne a fyzické útoky boli výsledkom frustrácie šíriteľov a prijímateľov dezinformácií, pričom ich konanie sa stá-
valo predmetom vyšetrovania policajných útvarov“. 2

V súlade s vyššie uvedenými opatreniami stanovila RVR v pláne svojich úloh na rok 2021 v oblasti monitorovania priebež-
ný monitoring spravodajstva so špeciálnym zameraním na dezinformácie týkajúce sa pandémie koronavírusu.

Tento monitoring navyše korešpondoval aj s aktivitami RVR, ktoré realizuje v rámci svojich medzinárodných aktivít, pri-
márne v rámci Európskej skupiny regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), kde RVR už od roku 2018 vedie 
pracovnú skupinu regulátorov venovanú téme mediálnej plurality a dezinformácií a aktívne a intenzívne sa podieľa na dis-
kusiách s Európskou komisiou, digitálnymi platformami či s ďalšími odborníkmi o pripravovanom novom Kódexe postupov 
proti dezinformáciám (podrobnosti sú uvedené v kapitole 9). 

Návrh zákona o mediálnych službách predložený v roku 2021 do NR SR navyše pripisuje regulátorovi, na ktorého sa má RVR 
v zmysle návrhu pretransformovať, úlohy spojené s výskumom v danej oblasti, realizovaný špecializovaný monitoring je tak 
zároveň výsledkom činností RVR v rámci príprav na tieto nové právomoci.  

CIEĽ, VÝCHODISKÁ A METODIKA MONITORINGU 

Cieľom monitoringu bolo zachytiť vo vysielaní predovšetkým televízií s najväčším diváckym dosahom RTVS, TV Markíza,  
TV JOJ, TA3 a také informácie týkajúce sa pandémie koronavírusu, ktoré vykazujú znaky dezinformácie. 

ZVR pojem dezinformácie nedefinuje a ako taký nebol tento pojem v SR  zatiaľ kodifikovaný. Na svojej webovej stránke to 
konštatuje aj NBÚ, pričom k pojmu dezinformácie tiež uvádza3: 

„Väčšinou sa preberajú definície uvádzané v odborných publikáciách či oficiálnych európskych dokumentoch, kto-
ré sú si podobné a vystihujú podstatu. Dezinformácie zároveň môžu byť súčasťou širšieho procesu informačného 
ovplyvňovania, ktorý sa označuje pojmom informačné operácie.

Informačné operácie môžu okrem cieleného šírenia potenciálne škodlivých informácii zahŕňať aj zber citlivých 
údajov, podnecovať ľudí k akcii (násilnej alebo nenásilnej) a otvorene alebo skryte propagovať určitú stranu (na-
príklad štát). Takéto systematické využívanie informačných operácií sa zaraďuje medzi tzv. hybridné indikátory, 
ktoré sa kombináciou ďalších dvoch indikátorov stávajú hybridnou hrozbou. Informačné operácie sú najčastejšie 
využívaným hybridným indikátorom nie len zahraničných aktérov v rámci hybridnej hrozby.

Informačné operácie zamerané na zber citlivých údajov vykonávajú štátni aj neštátni aktéri (zahraniční aj domáci), 
ktorí sympatizujú s útočníkom a pomáhajú mu dosiahnuť stanovený cieľ. Títo aktéri čoraz častejšie využívajú so-
fistikované stratégie, aby mohli ovplyvňovať verejné diskusie, prehlbovať polarizáciu spoločnosti, vytvárať čoraz 
početnejšiu skupinu obyvateľstva, ktorá neverí žiadnemu oficiálnemu zdroju a ľahšie tak podlieha manipulácii. 
Výsledkom je efektívnejšie zasahovanie do demokratického rozhodovania, relativizácia politického vedenia kraji-
ny a oslabovanie dôvery spoločnosti v demokratické inštitúcie. Zámerné, systematické a rozsiahle uskutočňova-
nie informačných operácií predstavuje jednu z najvážnejších a najaktuálnejších výziev v oblasti hybridných hrozieb 
pre európske demokracie a spoločnosti.

V kontexte šírenia potenciálne škodlivých informácií zahŕňajú informačné operácie pomerne veľké množstvo 
prvkov, čiže aktivít a spôsobov realizácie. Mnohé z nich sú všeobecne známe, no pri konkrétnejšom určení často 
dochádza k omylom.

Falošné správy – v angl. fake news; informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát spravodajstva alebo iného 
produktu žurnalistiky, pričom ich tvorcovia úmyselne zavádzajú svoje publikum skresľovaním reality.
Hoax – z angl. podvod, žart; virálne rozšírená poplašná správa. Zväčša má tri typické znaky: naliehavosť, odkaz 
na iluzórnu autoritu (policajný zdroj, neexistujúce vedecké výsledky) a žiadosť o šírenie ďalej. Častým zámerom je 
vyvolanie obáv či strachu.
Propaganda – informácia, idea, názor alebo vizuálny materiál, ktorý je vytvorený a distribuovaný s cieľom ovplyvniť 
názory ľudí. Nie je postavená iba na polopravdách alebo nepravdách, ale aj pravdivých faktoch, no vždy je zaujatá 

2  https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=policia-spristupnila-suhrnnu-spravu-o-dezinformaciach-na-slovensku-v-roku-2021

3  https://www.nbu.gov.sk/urad/o-urade/hybridne-hrozby-a-dezinformacie/dezinformacie/index.html

https://www.nbu.gov.sk/urad/o-urade/hybridne-hrozby-a-dezinformacie/dezinformacie/index.html
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Mimo základného výberového súboru boli zachytené a podrobnejšie analyzované štyri publicistické programy – Reportéri 
(RTVS), Ráno na efemku (RTVS), Beseda o piatej vysielané v dňoch 21. 7. a 30. 7. 2021 (TV Bratislava). 

V rámci podrobnejšie analyzovaných príspevkov resp. programov boli začaté štyri správne konania, v dvoch z nich RVR 
skonštatovala porušenie zákona, ďalšie dve správne konania neboli do konca roku 2021 ukončené.

VŠEOBECNÉ ZÁVERY MONITORINGU

RVR vo svojom rozhodnutí RL/9/2021 ku kritériu presnosti okrem iné uviedla: „Presnosť ako jedno z kritérií objektivity je 
základom objektívneho spravodajstva. Zároveň na tomto mieste nesporuje skutočnosť, že s ohľadom na právo verejnosti 
na informácie a právo médií informovať o otázkach verejného záujmu sa všeobecne akceptuje skutočnosť, že nie je mož-
né požadovať od novinárov a médií absolútnu presnosť za každých okolností. Požiadavka presnosti informácií však môže 
ustúpiť iba v prípade, že trvanie na jej absolútnom naplnení by práve ohrozovalo verejný záujem. Miera tolerancie nepres-
ností musí tak byť závislá na reálnej dostupnosti zverejňovaných informácií, možnosti verifikácie ich pravdivosti, či exis-
tencie verejného záujmu na ich zverejnení v čo najkratšom čase, keď požiadavka presnosti môže kolidovať s požiadavkou 
na aktuálnosť.“
Uvedené mala RVR primárne na zreteli aj pri realizácii špecializovaného monitoringu zameraného na informovanie v sú-
vislosti s Covid 19, keďže záujem na ochrane verejného zdravia je v prípade témy pandémie koronavírusu tak vysoký, že 
odôvodňuje klásť zvýšený dôraz na celkové spracovanie informácií v podobe zabezpečenia jeho objektívnosti. 

Zámerom monitoringu bolo  v  sledovanom období zachytiť najmä najvypuklejšie prípady neobjektívneho informovania  
(v zmysle nedodržania presnosti) a tiež zmapovať všeobecný prístup vysielateľov odrážajúci sa v spracovaní najsledovanej-
ších spravodajských relácií. 

Celkovo možno zistenia z monitoringu zhrnúť nasledovne:
- takmer tretina odvysielaných príspevkov v rámci sledovaného spravodajstva sa venovala téme Covid -19,
-  možné nedostatky v súvislosti s objektivitou, predovšetkým presnosťou, vykazovalo v rámci zmonitorovaných spravo-

dajských príspevkov minimálne množstvo, cca štyri a pol percenta z príspevkov,
- u väčšiny analyzovaných príspevkov nebolo zistené porušenie zákona, 
- väčšina podrobnejšie analyzovaných príspevkov/programov sa vzťahovala k vysielaniu RTVS,
-  v dvoch zo štyroch začatých správných konaniach bolo skonštatované porušenie zákona a boli ukončené sankciou (dve 

správne konania neboli k 31. 12. 2021 ukončené),
-  z intenzívne medializovaných prípadov boli v rámci monitoringu RVR preverované dva, oba aj v rámci správneho kona-

nia, pričom jedno z nich bolo ukončené uložením sankcie, druhé k 31. 12. 2021 nebolo ukončené.

STRUČNÝ POPIS PODROBNEJŠIE ANALYZOVANÝCH PRÍPADOV

Na základe výsledkov analýzy sú posudzované prípady rozdelené na tie, ktoré viedli k začatiu správneho konania, a ostatné, 
t. j. také, v ktorých nebolo zistené porušenie ZVR. Pri každom posudzovanom prípade je uvedený vysielateľ, programová 
služba, program, v ktorom bol odvysielaný posudzovaný obsah, dátum jeho odvysielania, v zátvorke číslo konania, pod kto-
rým je monitoring resp. sťažnosť zaevidovaný, dátum zasadnutia RVR, na ktorom prípad prerokovala, spolu s číslom bodu 
programu predmetného zasadnutia (v prípade začatia správneho konania sú údaje o zasadnutí RVR uvedené dvakrát, čo 
vyplýva z procesu prešetrovania obsahu vysielania popísanom v časti 4.1). Ďalšie informácie o jednotlivých sťažnostiach 
resp. monitoringoch sú dostupné v podkladoch na zasadnutia RVR umiestnených na webovej stránke RVR www.rvr.sk  
v sekcii Zasadnutia Rady - Materiály

Príspevky posudzované v rámci správneho konania

 RTVS, Jednotka, Správy, 12. 3. 2021 (715/SO/2021; prerokované 24. 3. 2021/bod 76; SK 8. 9. 2021/bod 23)
Predmetom analýzy bol príspevok Sťahujú ďalšiu šaržu vakcíny AstraZeneca, ktorý informoval o tom, že viaceré krajiny poza-
stavujú očkovanie niektorými šaržami vakcíny AstraZeneca z dôvodu, že po ich podaní došlo k úmrtiam, a príspevok Úmrtie 
po očkovaní aj na Slovensku informujúci o úmrtí 38-ročnej učiteľky, ktorá zomrela necelé dva týždne po podaní vakcíny Astra-
Zeneca so šaržou ABV2856.

Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že z prezentovaných konštatovaní v rámci vyjadrení jedného z respondentov príspevku 
(otca nebohej učiteľky) o príčine úmrtia 38-ročnej učiteľky a z toho vyplývajúcich dohadov o prepojení medzi úmrtím a oč-
kovaním vakcínou AstraZeneca, ako aj zo spôsobu ich spracovania, mohol divák v kontexte programu nadobudnúť dojem,  

Výberový súbor vymedzením typu programu a spomínaných monitorovacích staníc predstavoval základ v sledovaní ob-
sahov. Počas monitorovaného obdobia však RVR zachytila aj niekoľko prípadov možných neobjektívnych a nepresných 
informácií aj v  iných typoch programov a v rámci vysielania iných televíznych či rozhlasových staníc. Keďže niektoré 
z nich boli aj predmetom správneho konania, boli zaradené ako súčasť špecializovaného monitoringu mimo základného 
výberového súboru a ich popis je uvedený v rámci neho. 

Sledovaným parametrom, ako vyplýva zo stanoveného cieľa monitoringu, bola nepresnosť v príspevkoch informujúcich 
o pandémii koronavírusu.

Predmetom monitoringu boli predovšetkým príspevky spravodajstva, pričom za relevantné boli považované tie, ktoré 
informovali o pandémii koronavírusu. 

Kvantitatívnymi údajmi boli počet spravodajských programov, počet spravodajských príspevkov, počet príspevkov s té-
mou pandémie koronavírusu, počet príspevkov vykazujúcich nepresnosti v informovaní.

Kvalitatívny aspekt posudzovania monitorovaných obsahov predstavovalo sledovanie zaznamenávanie a analyzovanie 
správ, ktoré nezodpovedali profesionálnym kritériám objektívneho informovania, predovšetkým z hľadiska dodržiava-
nia presnosti prezentovaných informácií. Dané kritérium bolo brané do úvahy pri posudzovaní objektivity jednotlivých 
spravodajských príspevkov.

VÝSLEDKY MONITORINGU

Z kvantitatívnej analýzy vyplýva, že v časovom úseku marec až november 2021 bolo zmonitorovaných deväťdesiatjeden 
spravodajských programov, v rámci nich viac ako tisíctristo spravodajských príspevkov, z nich vyše tristotridsať bolo s té-
mou koronavírusu, pätnásť spravodajských príspevkov bolo podrobnejšie analyzovaných. 

   všetky spravodajské príspevky 1 384

   príspevky týkajúce sa témy Covid-19 332

   ostatné spravodajské príspevky 1 052

Monitorované spravodajské príspevky

   príspevky týkajúce sa témy Covid-19 24 %

   ostatné spravodajské príspevky 76 %

Podiel príspevkov týkajúcich sa témy Covid - 19

http://www.rvr.sk/zasadnutia-rady-zasadnutia-rady-2021
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RVR v súvislosti s príspevkom začala správne konanie pre možné porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, a to predovšetkým 
na základe dvoch zásadných nedostatkov v  spôsobe jeho spracovania: 1. príspevok svojím spracovaním vytváral mylný 
dojem, že vedecká obec je v otázke očkovania rozdelená na dva rovnako veľké tábory, 2. tvorcovia príspevku neinformovali 
o tzv. „track record“ prezentovaných lekárov J. Lakotu, A. Janca, ale aj v príspevku zmieneného držiteľa Nobelovej ceny L. 
Montagniera, ktorým sa spoluautorka podnetu v príspevku zaštiťovala. Diváci tak boli ukrátení o možnosť vytvoriť si názor 
na relevanciu ich vyjadrení odvysielaných v príspevku. Správne konanie nebolo do 31. 12. 2021 ukončené.

 TV Bratislava, Beseda o piatej, 21. 7. a 30. 7. 2021 (94/SO/2022, predch. č. 1226/SO/2021; 97/SO/2022, predch. č. 1253/
SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod12)
Hostkami relácie z dňa 21. 7. na tému Očkovanie detí – áno či nie? boli JUDr. M. Pirošíková, advokátka a MUDr. A. Jancová, 
pediatrička so špecializáciou na gastroenterológiu. Hostky sa v relácii vyjadrovali k téme očkovania detí od dvanásť rokov 
z hľadiska jeho zdravotnej bezpečnosti, neskôr i k téme diskriminácie neočkovaných osôb oproti očkovaným.
  
Ako problematická sa vzhľadom na odznené názory bez akejkoľvek oponentúry javila skutočnosť, že k téme očkovania, 
jeho výhodám a rizikám, ako aj k spôsobu šírenia nákazy sa vyjadrujú osoby, pri ktorých vyvstáva otázka pochybnosti o ich 
úplnej odbornej kompetentnosti na vyjadrovanie sa k  týmto témam, pričom moderátor s  nimi počas celého programu 
jednoznačne prejavoval súhlas. Obe hostky sa explicitne zasadzovali proti očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 u detí, obe 
používali argumenty proti očkovaniu, ktoré už boli verejne vyvrátené ako nepravdivé, neúplné, nepresné či ako typické 
antivakcinačné naratívy.

Témou relácie vysielanej 30. 7. s podtitulom Pendleri v ohrození boli problémy vyplývajúce z opatrení platiacich pre vstup 
do SR pre nezaočkovaných tzv. pendlerov. Hosťami boli tri osoby žijúce v prihraničných oblastiach. Aj v rámci tejto diskusie 
odzneli nesúhlasné názory s očkovaním a antivakcinačné naratívy, bez akejkoľvek snahy moderátora vyvažovať ich zastú-
pením názorovej oponentúry. 

Keďže tieto diskusie nenapĺňali definíciu politickej publicistiky, RVR začala vo veci správne konanie pre možné porušenie 
§ 16 ods. 3 a) ZVR. K 31. 12. 2021 správne konanie nebolo ukončené.

Príspevky, v ktorých nebolo zistené porušenie zákona

 TV Markíza, Televízne noviny 15. 4. 2021 (865/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 15)
Preverovaný bol príspevok Zaočkovaní sa nemusia testovať, ktorý podľa sťažnosti údajne obsahoval nepravdivé informá-
cie o tom, že občania sú povinní sa testovať, pričom taká povinnosť nevyplýva zo žiadneho nariadenia. V danej súvislosti  
v príspevku odzneli nasledovné vyjadrenia:
Moderátorka: „Ľudia zaočkovaní prvou dávkou vakcíny AstraZeneca sa nebudú musieť testovať. Doteraz pritom platilo, že 
výnimku z testovania máte až po...“
Redaktorka: „...14 dní po podaní druhej dávky sa pre nich povinnosť chodiť na testy končí...“
Ako z týchto vyjadrení vyplynulo, namietaná „povinnosť testovať sa“ bola v danom kontexte spomínaná ako úkon, ktorý po 
uplynutí stanovenej lehoty už nebudú musieť absolvovať občania, ktorí dostanú prvú dávku vakcíny AstraZeneca. 

Analýza sa tiež opierala o predpoklad, že divák určite poznal v rámci daného kontextu (pandemická situácia a z nej vyplý-
vajúce platné nariadenia) základné premisy danej problematiky a síce, že samotná účasť na testovaní nie je povinná, avšak 
mnohé aspekty bežného občianskeho života (pohyb v exteriéri, cesta do práce, cesta do obchodov a pod.) sú podmienené 
práve tým, že občan sa vie v prípade potreby preukázať negatívnym výsledkom testovania na koronavírus, ktorý nie je star-
ší, ako stanovovali v danú dobu a v danom regióne platné nariadenia podľa spomínaného covidautomatu. 

Nešlo teda o nepravdivú, resp. nepresnú informáciu, ktorá by bola v rozpore s princípmi objektivity, t. j. v rozpore s § 16 ods. 
3 písm. b) ZVR. 

 RTVS, Jednotka, Správy 30. 3. 2021 (780/SO/2021; prerokované 19. 5. 2021/bod 13)
Predmetom analýzy bol príspevok Prvé zistenia expertného tímu WHO, ktorý podľa sťažnosti údajne spochybňoval zistenia 
expertov WHO ohľadne koronavírusu. Príspevok informoval o správe expertného tímu WHO o možnom pôvode koronaví-
rusu, pričom pozostával z dvoch častí – zo samotného príspevku spracovaného redaktorom a z rozhovoru s českým ved-
com J. Flegrom.Prvá časť príspevku informovala o zisteniach WHO týkajúcich sa pátrania po pôvode koronavírusu, pričom 
redaktor okrem iného uviedol, že experti WHO pracujú so štyrmi hypotézami, ktoré zoradili podľa pravdepodobnosti. Za 
najmenej pravdepodobnú považovali možnosť, že vírus unikol z laboratória vo Wu-chane. 

že úmrtie 38-ročnej učiteľky na Slovensku, resp. aj úmrtí v ďalších krajinách, ktoré dočasne prerušili/zastavili očkovanie, 
mohlo byť spôsobené vakcínou AstraZeneca. Divák tak mohol v konečnom dôsledku v programe dostať nepresné informácie 
o tom, že úmrtia súvisia práve s očkovaním touto vakcínou, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajského programu.
 
RVR v súvislosti s príspevkami začala správne konanie pre možné porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktoré po preskúmaní 
podkladov ukončila rozhodnutím o porušení daného ustanovenia a vysielateľovi bola uložená sankcia – upozornenie na po-
rušenie zákona. 

Ako problematický bol vyhodnotený spôsob spracovania daných príspevkov. Už samotný titulok príspevku Úmrtie po očkovaní 
aj na Slovensku priamo spájal úmrtie ženy a podanie očkovacej látky. V príspevkoch taktiež opakovane odznela informácia 
o úmrtiach po podaní očkovacej látky („V Taliansku zomrelo v uplynulých dňoch po zaočkovaní vakcínou od firmy AstraZeneca 
niekoľko ľudí. Medzi nimi aj jeden vojak, ktorému sa zastavilo srdce údajne len deň po podaní vakcíny.“, („Smutný prípad úmrtia 
krátko po podaní vakcíny od spoločnosti AstraZeneca so šaržou ABV 2856 je už aj na Slovensku.“, „Týždeň po očkovaní odpad-
la. O pár dní naposledy vydýchla v nemocnici.“, Očkovaná bola vakcínou AstraZeneca 13. 2.  2021. 27. 2, to jest po štrnástich 
dňoch zomrela.“, „Som si istý, že príčinou smrti bola vakcína AstraZeneca.“). 

Divákovi tak bola opakovane podsúvaná téza, že po podaní očkovacej látky ľudia zomierajú. To, že za následok smrti svojej 
dcéry označil vakcináciu jej otec, nie je možné považovať za neštandardné, keďže išlo o pozostalého rodiča, ktorý prežíval ná-
ročné obdobie svojho života. Jeho emotívne vyjadrenia v podobe explicitného potvrdenia prepojenia úmrtia jeho dcéry s oč-
kovaním vakcínou AstraZeneca však v programe utvrdzovali diváka v tom, že úmrtia ľudí majú súvis s vakcináciou. V danom 
kontexte potom už informácie o tom, že spojitosti úrady oficiálne nepotvrdili a že vakcinácia je naďalej bezpečná a prevažujú 
jej prínosy pre spoločnosť, zanikali. 

Z obsahu celého programu a s prihliadnutím na samotné názvy príspevkov v kontexte vyplynulo, že jeho predmetom nebolo 
len otvorené informovanie o prípadných zdravotných problémoch, ktoré vznikajú pri očkovaní konkrétnymi šaržami vakcíny 
AstraZeneca, ale skutočnosť, že kvôli očkovaniu vakcínou AstraZeneca, šarža ABV2856 došlo k úmrtiam, aj keď bez potvrde-
nej súvislosti. Obsah príspevkov sa jednoznačne zameriaval na informácie o priebehu očkovaní vakcínou AstraZeneca a jej 
problematickosti v podobe prepojenia existencie viacerých úmrtí v zahraničí s úmrtím učiteľky na Slovensku. Rámcovanie 
príspevkov po sebe v programe a obsah prezentovaných informácií vytvárali taký výsledný kontext, ktorý skresľoval informo-
vanie o problémoch pri očkovaní vakcínou AstraZeneca natoľko, že sa zmenilo celkové vyznenie príspevkov pre recipienta.
 
RVR do úvahy brala aj, že vyjadrenia autorít k danej téme v príspevkoch v rámci celého programu Správy RTVS kvantitatívne 
prevažovali a o očkovaní ako priamej príčine smrti hovoril iba otec zosnulej. Intenzita jeho emotívnych vyjadrení však bola aj 
v kontexte ďalších informácií natoľko výrazná, že prekrývala racionálne argumenty, ktoré v programe zazneli prostredníctvom 
autorít, ktoré spojitosti očkovania a úmrtí vylúčili z dôvodu absentujúcich dôkazov. Spôsob spracovania témy o očkovaní a 
rámcovanie príspevkov v programe Správy RTVS tak v kontexte evokoval súvislosť medzi úmrtiami a danou šaržou vakcíny 
AstraZeneca. Divák tým v konečnom dôsledku v programe dostal nepresné informácie o tom, že úmrtia súvisia s očkovaním 
vakcínou AstraZeneca.

 RTVS Jednotka, Reportéri, 24. 5. 2021 (1017/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 24; SK 10. 11. 2021/bod 22)
Predmetom analýzy bol príspevok s názvom Výhody verzus riziká, a to pre údajne účelovú reportáž o očkovaní proti ochoreniu 
Covid-19. Monitoring preukázal, že reportáž sa svojím spracovaním zamerala takmer výhradne na riziká spojené s vakciná-
ciou, v reportáži taktiež odznelo niekoľko zavádzajúcich, zovšeobecňujúcich a nepodložených vyjadrení tvorcov. Rovnako 
aj celkový spôsob spracovania reportáže, napriek veľkému počtu oslovených odborníkov, vyznieval v dôsledku prílišné-
ho zamerania sa na riziká a podozrenia spájané s vakcináciou na úkor jej benefitov, nevyvážene. V rámci celej reportá-
že bolo zaznamenané len jedno vyjadrenie, ktoré zdôrazňovalo, že napriek výskytu raritných nežiaducich účinkov je po-
trebné dať sa zaočkovať. Na základe výsledkov monitoringu RVR začala správne konanie, v rámci ktorého skonštatovala  
porušenie § 16 ods. 3 písm.b) ZVR tým, že v programe došlo k neobjektívnemu, nevyváženému informovaniu o takej dô-
ležitej téme ako je očkovanie. V príspevku jednoznačne prevažovali informácie o vývoji očkovania a hodnotenie postupov 
kompetentných výlučne v spojitosti s výskytom nežiaducich účinkov vakcín. Neanalyzoval prínosy vakcinácie, resp. nepri-
nášal komplexne pohľad na problematiku očkovania z hľadiska jej výhod ako aj nevýhod, čo odporovalo samotnému dekla-
rovanému stanovenému cieľu z jeho úvodu, či aj samotnému podtitulu príspevku. Za porušenie predmetného ustanovenia 
bola vysielateľovi uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona.

 RTVS, Jednotka, Správy, 1. 9. 2021 (1320/M/2021; prerokované 10.11.2021/bod 20)
V rámci uvdeného programu bol odvysielaný príspevok Očkovanie proti covidu prešetrí súd v Haagu, ktorý informoval o pod-
nete skupiny slovenských, českých, anglických a francúzskych právnikov, vedcov a lekárov na Medzinárodný trestný tri-
bunál v Haagu v súvislosti s tým, či očkovanie proti Covid-19 je alebo nie je zločinom proti ľudskosti. 
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Príspevok v programe Rádiožurnál informoval o tom, že Zväz ambulantných poskytovateľov vyzýva ministerstvo zdravot-
níctva, aby zabezpečilo dostatok liekov proti ochoreniu Covid-19. Išlo o štyri rôzne lieky, ktoré chýbali v lekárňach – iver-
mektín, Isoprinosine, Inomed a Kolchicín.
 
Príspevok v Správach RTVS o 13. hodine vo forme krátkej čítanej správy informoval o tom, že na Slovensko má doraziť nie-
koľko tisíc dávok lieku ivermektín, pričom časť bude distribuovaná do nemocničných lekární a časť do verejných lekární. 
Liek je len na lekársky predpis. Zaznelo aj sprostredkované stanovisko hovorkyne ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej 
ministerstvo zabezpečilo dodávku tohto lieku v najkratšom čase.

Príspevok v Správach RTVS o 14. hodine informoval o tom, že deväťtisíc balení lieku ivermektín dorazí na Slovensko ešte 
v daný deň. Dvetisíc krabičiek pôjde do nemocníc a sedemtisíc balení do lekární. Podľa správy ministerstvo zdravotníctva 
túto informáciu zverejnilo v reakcii na stanovisko Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorý upozornil na chýbajúce štyri 
lieky pre pacientov s ochorením Covid-19 v domácej ambulantnej liečbe. 

Monitoring preukázal, že spravodajské príspevky v programe Rádiožurnál a v Správach RTVS o 13. a 14. hodine informovali 
síce o ivermektíne, avšak ten nebol ich hlavnou témou s výnimkou krátkej správy v Správach RTVS o 13. hodine. Príspevky 
spracúvali tému nedostatku liekov na Covid-19, a to najmä v ambulantnej liečbe, na čo upozornil Zväz ambulantných posky-
tovateľov, všeobecnejšie. Okrem ivermektínu príspevok v Rádiožurnáli zmieňoval aj lieky Isoprinosine, Inomed a Kolchicín. 
Hlavnou pointou príspevkov bolo, že týchto liekov je nedostatok, čo nepomáha ambulantnej liečbe pacientov s Covid-19, 
ale naopak vytvára tlak na preťažené nemocnice. V príspevku v Rádiožurnáli zaznelo stanovisko ministerstva zdravotníc-
tva, že tieto lieky budú k dispozícii do niekoľkých dní.

Informácia o tom, že liek ivermektín nemusí byť účinný proti Covid-19, pretože chýbajú spoľahlivé štúdie, ktoré by preu-
kázali účinnosť včasnej liečby, a ktorá odznela aj prostredníctvom infektológa P. Sabaku, nepreukazovala snahu redakcie 
zámerne spochybňovať liečbu týmto liekom alebo odrádzať ľudí od jeho užívania. V danom kontexte išlo výlučne o snahu 
poskytnúť recipientom všestranné a úplné informácie o danom lieku. 

RVR preto skonštatovala, že všetky príspevky boli v súlade s objektívnym informovaním a k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 
3 písm. b) ZVR nedošlo.

 RTVS, Jednotka, Správy 22. 3. 2021 (766/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 9)
Preverovaný bol príspevok s názvom Vedľajšie účinky vakcín sú časté, ktorý podľa sťažnosti údajne spôsobom spracovania 
vyvolával v rozpore so skutočnosťou dojem, že nežiaduce účinky očkovania sú časté.

Monitoring preukázal, že podstatou tohto príspevku neboli iba nežiaduce účinky vakcín proti Covid-u 19, ale aj všeobecne 
vakcín ako takých. K téme boli oslovení predovšetkým odborníci, ktorí vysvetlili nežiaduce účinky vakcín vo všeobecnosti, 
ako aj vakcín proti ochoreniu Covid-19. Informovali, ktoré nežiaduce účinky sú očakávané a ktoré závažné. Upozornili ve-
rejnosť, ako postupovať v prípade výskytu závažných vedľajších účinkov po vakcinácii. Zdôraznili povinnosť nahlásiť ich 
ošetrujúcemu lekárovi. 

Analýza nepreukázala, že by spôsob spracovania reportáže smeroval k odhováraniu ľudí od očkovania, prípadne spochyb-
ňoval vakcináciu ako takú. RVR preto na základe výsledkov analýzy skonštatovala, že k porušeniu ustanoveniu § 16 ods. 3 
písm. b) ZVR nedošlo.

 RTVS, Jednotka, Správy 3. 5. 2021 (986/SO/2021; prerokované 16. 6. 2021/bod 11)
Preverovaný bol príspevok s názvom O 5G sa šíri mnoho dezinformácií, v ktorom malo údajne dôjsť k odvysielaniu nepravdivých 
a nevyvážených informácií súvisiacich s konštatovaním, že sa množia dezinformácie o tom, že 5G vysielače šíria koronavírus. 

Príspevok sa tematicky venoval problematike zavádzania 5G sietí, či sú alebo nie sú škodlivé pre ľudský organizmus, a in-
formoval aj o tom, že ich zavádzanie sa stretáva s nevôľou istej skupiny obyvateľstva.

K  téme možnej škodlivosti 5G sietí boli odvysielané vyjadrenia aktivistky, ktorá stojí za petíciou Slovensko bez 5G, ako 
aj vyjadrenia odborníkov z Výskumného ústavu spojov, n.o. K informácii, že sa šíri konšpiračná teória, ktorá dáva do súvisu 
koronavírusovú infekciu so žiarením 5G bolo prezentované stanovisko P. Sabaku, infektológa Lekárskej fakulty UK, ktorý 
vylúčil akúkoľvek súvislosť medzi týmito dvoma fenoménmi. 

K správe WHO, ako aj k zmienenej možnosti úniku vírusu sa v živom vstupe, ktorý nasledoval po reportáži, vyjadril český 
vedec a evolučný biológ J. Flegr z Karlovej univerzity v Prahe. Ten, na rozdiel od expertov WHO, označil únik vírusu z labo-
ratória za vysoko pravdepodobnú možnosť, pričom podľa neho išlo o nešťastný únik, o náhodu. 

Vo výsledku teda Flegrov komentár do určitej miery spochybnil správu expertnej skupiny WHO. Išlo však o názor reno-
movaného a rešpektovaného českého vedca, ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity a je častým res-
pondentom serióznych a mienkotvorných médií na témy súvisiace s korovavírusom. Predovšetkým však, jeho komentár 
v príspevku bol jasne oddelený od informácií spravodajského charakteru, takže divákovi bolo zrejmé, že predkladané infor-
mácie sú subjektívnymi názormi osloveného respondenta. 

Príspevok teda ako celok napĺňal štandardné kritériá objektivity spravodajstva, preto RVR skonštatovala, že program bol 
v súlade s požiadavkami ustanovenými v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.

  RTVS, Rádio Slovensko, Rádiožurnál 10. 7. 2021 o 18.00 h (1193/SO/2021; prerokované 8. 9. 2021/bod 3)
V rámci programu boli preverované príspevky Slováci v maďarskom pohraničí sú nespokojní a Pred Úradom vlády v Brati-
slave sa protestovalo, v ktorých boli podľa sťažnosti údajne selektívne zaradené len niektoré, najmä negatívne informácie 
o opatreniach vlády, čím malo dôsjť k dezinformovaniu verejnosti. Prvý príspevok informoval o priebehu protestnej akcie, 
požiadavkách protestujúcich, ich výhradách voči vládnym opatreniam, ktoré negatívne zasiahli do ich života v pohraničnej 
oblasti. Druhý príspevok mal podobu krátkej flashovej správy, ktorá informovala, že pred Úradom vlády v  Bratislave sa 
zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí na proteste proti očkovaniu. 

Monitoring preukázal, že príspevky boli korektne spracované, aktuálne a poskytli všetky relevantné informácie v  rámci 
daných tém, na základe čoho RVR skonštatovala, že k porušeniu § 16 ods. 3 písm. b) ZVR nedošlo.

 RTVS, Jednotka, Správy 11. 8. 2021 (1263/SO/2021; prerokované 20. 10. 2021/bod 13)
Predmetom analýzy bol príspevok Izrael opäť hlási vysoké čísla infikovaných, ktorý údajne obsahoval nepravdivé tvrdenia 
analytika J. Mesíka ohľadne účinnosti mRNA vakcíny. Témou príspevku bola zhoršujúca sa pandemická situácia v Izraeli, 
kde v danom čase napriek vysokej miere zaočkovanosti (osemdesiat percent dospelej populácie) rýchlo stúpal počet no-
vých infekcií koronavírusu variantu delta. V príspevku boli odvysielané vyjadrenia virológa F. Čiampora, podľa vyjadrenia 
ktorého sa ukazuje, že v prípade Izraela bude potrebná aj tretia očkovacia dávka. Priestor dostal aj J. Mesík, ktorý sa v prí-
spevku vyjadril: „Izraelci sa dali strašne rýchlo zaočkovať, tam šesťdesiat percent populácie bolo zaočkovaných už koncom 
marca a odvtedy stúpol počet, teda podiel zaočkovaných o päť percent. Čiže všetci tí alebo drvivá väčšina z tých, ktorí sú 
zaočkovaní, boli zaočkovaní pred polrokom a za pol roka efekt tej vakcíny vyprchal dostratena.“

V súvislosti s jeho vyjadrením boli v rámci analýzy skúmané z verejne dostupných zdrojov dáta súvisiace s vývojom pan-
démie koronavírusu v štáte Izrael. Na základe nich sa ukázalo, že tvrdenie J. Mesíka, že za pol roka efekt vakcíny vyprchal 
dostratena, možno označiť za nepresné. V tejto súvislosti analýza zdokumentovala i profesionálnu kvalifikáciu J. Mesíka, 
na základe čoho následne skonštatovala, že jeho kvalifikovanosť vyjadrovať sa k medicínskym témam súvisiacim s pan-
démiou a vakcináciou možno označiť ako nedostatočnú a  jeho odborný profil je v tejto súvislosti v značnom kontraste 
s v príspevku sa vyjadrujúcim virológom F. Čiamporom, popredným odborníkom v danej oblasti. 

Napriek týmto skutočnostiam nebolo v súvislosti s vysielaním tohto príspevku začaté správne konanie. Z hľadiska posu-
dzovania programu podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR je totiž tiež potrebné hodnotiť konkrétny obsah (odvysielané 
vyjadrenia) kontextuálne a zohľadniť spôsob spracovania príspevku. V analyzovanom príspevku opakovane zaznela infor-
mácia, že priebeh ochorenia je u väčšiny zaočkovaných mierny, skutočnosť, že účinnosť vakcíny postupom času klesá, na-
značili v príspevku aj ďalšie prezentované informácie (informácie o potrebe tretej dávky - izraelská vláda vyzýva na ďalšie 
očkovanie a starším odporúča tretiu dávku vakcíny) a potrebu tretej dávky v príspevku potvrdil aj virológ F. Čiampor.

V tomto kontexte nepresné tvrdenie o vyprchanom efekte vakcíny nebolo z hľadiska celkového vyznenia príspevku rozho-
dujúce a RVR tak skonštatovala, že k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR nedošlo.

 RTVS, Rádio Slovensko, Rádiožurnál 19. 2. 2021, Správy 19. 2.  2021 o  13.00 h a  14.00 h  (736/SO/2021; prerokované  
2. 6. 2021/bod 22)
V rámci uvedených programov sa preverovali príspevky informujúce o lieku ivermektín, v ktorých údajne odzneli manipu-
latívne a jednostranné informácie o tomto lieku, a to predovšetkým prostredníctvom vyjadrení doc. MUDr. Sabaku. ktorý 
tým vraj spochybňoval účinky lieku.
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V tomto kontexte sa analýza zamerala aj na to, akým spôsobom o škodlivosti 5G sietí informovali renomované domáce i za-
hraničné médiá, pričom bolo zistené, o téme informovali obdobne ako to bolo prezentované aj v posudzovanom príspevku. 
V závere príspevku poskytol bezpečnostný analytik všeobecné vysvetlenie, prečo sú v súčasnej dobe konšpiračné teórie 
populárne a rozšírené. 

Na základe výsledkov analýzy RVR skonštatovala, že príspevok zodpovedal kritériám objektívneho informovania, a teda 
nebol v rozpore § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.

 JOJ, Noviny, 28. 4. 2021 (941/SO/2021; prerokované 1. 7. 2021/bod 41)
Analýza preverovala príspevok Právna bitka o školákov, v ktorom malo podľa sťažnosti dôjsť k odvysielaniu nepravdivých, 
resp. len čiastkových informácií so zámerom manipulovať skutočnosť.
 
Príspevok informoval o tom, že nespokojní rodičia žiadajú školy, aby nerešpektovali platné nariadenia, keďže majú výhra-
dy voči testovaniu aj noseniu rúšok. Ako príklad bol v  príspevku uvedený prípad, keď jedna z mám školopovinných detí 
v bratislavskom Ružinove poslala škole otvorený list, v  ktorom uvádzala, že ak povinnosť testu a rúška nie je uvedená  
v Zbierke zákonov, škola ju nemôže vynucovať. Z listu bolo v príspevku zverejnených len niekoľko viet na ilustráciu prípadu, 
podrobnejšie sa už konkrétnostiam v liste príspevok nevenoval. Poukazoval predovšetkým na to, že sa začala „právna bitka“ 
a prípad zašiel tak ďaleko, že sa ním začali vážne zaoberať dve ministerstvá. 

Na základe monitoringu príspevku a následnej analýzy bolo skonštatované, že všetky odvysielané informácie boli relevant-
né, spadajúce do informačného rámca príspevku, vsadené do kontextu a bez snahy o manipuláciu. Príspevok tak zodpove-
dal kritériám objektívneho informovania a nebol v rozpore s § 16 ods. 3 písm. b) ZVR.

 JOJ, Krimi, 12. 4. 2021 (900/SO/2021; prerokované 2. 6. 2021/bod 10)
V rámci programu sa preveroval príspevok s názvom Policajné kontroly turistov, v ktorom boli údajne odvysielané neprav-
divé informácie v súvislosti s informovaním o možnostiach uloženia blokovej pokuty zo strany príslušníkov PZ SR počas 
kontrol dodržiavania protipandemických nariadení. 

Príspevok uvádzal, že na základe trendu mierneho poklesu počtu ľudí infikovaných koronavírusom na Slovensku sa dá kon-
štatovať, že dodržiavanie protipandemických opatrení je efektívne, pričom jedno z opatrení je i zákaz pohybu v prírode 
mimo okresu trvalého bydliska. Reportáž sledovala kontrolu tohto nariadenia príslušníkmi PZ SR z OO PZ Spišská Nová Ves, 
ktorí sa zamerali na kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení v turisticky vyhľadávanej lokalite Slovenský raj.

Monitoring preukázal, že v príspevku odzneli aktuálne relevantné a presné informácie, ktoré zodpovedali v danom čase 
platným protipandemickým nariadeniam vychádzajúcim z oficiálneho vyjadrenia MV SR. Na základe výsledkov analýzy tak 
RVR skonštatovala, že k porušeniu § 16 ods. 3 písm. b) ZVR nedošlo.

 RTVS, Rádio FM, Ráno na efemku 22. 7. 2021 (prerokované 6. 10. 2021/bod 10)
V rámci uvedeného programu bol odvysielaný rozhovor s epidemiologičkou MUDr. A. Bražinovou, ktorý podľa sťažnosti 
obsahoval údajne nepravdivé informácie, prezentoval jej subjektívne názory, pričom namietaná bola aj odbornosť hostky.
 
Na základe verejne dostupných zdrojov bolo možné v  rámci analýzy programu skonštatovať, že epidemiologička doc. 
MUDr. A. Bražinová, PhD., MPH pôsobí na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty UK, disponuje rozsiahlou publikačnou 
činnosťou a často vystupuje v médiách ako odborníčka na epidemiológiu, v poslednom období najmä v kontexte pandémie 
koronavírusu. Na základe týchto skutočností bol preto jej výber za respondentku považovaný za adekvátny a jej odbornosť 
v tomto kontexte za nespochybniteľnú pre takýto typ rozhovoru. Informácie, ktoré v programe prezentovala A. Bražino-
vá, boli v súlade s aktuálnym stavom poznania a s verejne dostupnými výstupmi autorít a štátnych orgánov. V programe 
neabsentovali žiadne zásadné informácie, ktoré by boli nevyhnutné pre správne pochopenie témy poslucháčmi. Z tohto 
hľadiska boli považované prezentované informácie o očkovaní proti Covid-19 za presné a všestranné, preto RVR v tomto 
prípade konštatovala, že k porušeniu ZVR nedošlo.
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5 Prehľad uložených sankcií 

2021    10
 sankcií v oblastí 
    licencií, retransmisie a AVMS

 57
 sankcií v oblasti 
 monitorovania obsahu vysielania

5.1 Prehľad sankcií uložených v oblasti licencií na vysielanie,  
       registrácií retransmisie a poskytovania AWMS  
V oblasti licencií na vysielanie RVR v roku 2021 uložila dve upozornenia na porušenie zákona, pričom obe boli ulože-
né rozhlasovým vysielateľom. RVR v roku 2021 ďalej odňala frekvencie dvom rozhlasovým vysielateľom, sankčne ne-
odňala žiadnu licenciu na vysielanie. V oblasti registrácií retransmisie uložila päť upozornení na porušenie zákona  
a jednu pokutu. RVR v roku 2021 nezrušila sankčne ani jednu registráciu retransmisie. V oblasti audiovizuálnych mediál-
nych služieb na požiadanie uložila jedno upozornenie na porušenie zákona.

Programová služba/vy-
sielateľ, prevádzkova-
teľ retransmisie alebo 
poskytovateľ AVMS

Zistené 
porušenie 

zákona

Poznámka Rozhodnutie RVR zo dňa, 
sankcia

Sankcie uložené v oblasti licencií
Rádio Goldies/
FM media s.r.o.

§ 68 ods. 7 
písm. a)

nevyužívanie frekvencie 92,4 MHz Martin 
na účely, na ktoré bola pridelená

RL/15/2021 zo dňa 8. 12. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Rádio WOW/
Rádio WOW s.r.o.

§ 68 ods. 7 
písm. a)

nevyužívanie frekvencií 101,7 MHz Dubnica nad 
Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 

na účely, na ktoré boli pridelené

RL/18/2021 zo dňa 8. 12. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Rozhodnutia o odňatí frekvencií
Rádio Rebeca/
Rádio Rebeca, s.r.o.

§ 68 ods. 7 
písm. a)

nevyužívanie frekvencie 89,0 MHz Dolný Kubín 
na účely, na ktoré bola pridelená

ROL/7/2021 zo dňa 1. 7. 2021, 
rozhodnutie o odňatí frekvencie

SKY RÁDIO/
Rádio Prešov, s.r.o.

§ 68 ods. 7 
písm. a)

nevyužívanie frekvencie 97,4 MHz Stará 
Ľubovňa na účely, na ktoré bola pridelená

ROL/14/2021 zo dňa 22. 9. 2021, 
rozhodnutie o odňatí frekvencie

Sankcie uložené v oblasti registrácií retransmisie

MKTS s.r.o. § 17 ods. 1 
písm. c)

poskytovanie retransmisie programových 
služieb ČT1, ČT2 a ČT24 bez súhlasu pôvodných 

vysielateľov

RL/2/2021 zo dňa 10. 2. 2021, 
upozornenie na porušenie 

zákona

BYTHERM, s.r.o. 
Mestský bytový podnik

§ 17 ods. 1 
písm. c)

poskytovanie retransmisie programových 
služieb ČT1, ČT2 a ČT24 bez súhlasu pôvodných 

vysielateľov

RL/3/2021 zo dňa 10. 3. 2021, 
upozornenie na porušenie 

zákona

KABELOVKA, 
spol. s r.o.

§ 17 ods. 1 
písm. c)

poskytovanie retransmisie programových 
služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT sport, Prima 

Zoom, Prima Cool, TV Barrandov a Kino Bar-
randov bez súhlasu pôvodných vysielateľov

RL/4/2021 zo dňa 10. 3. 2021, 
upozornenie na porušenie 

zákona

OBEC SAT s.r.o. § 17 ods. 1 
písm. c)

poskytovanie retransmisie programových 
služieb ČT1, ČT2 a Prima Zoom bez súhlasu 

pôvodných vysielateľov

RL/5/2021 zo dňa 24. 3. 2021, 
upozornenie na porušenie 

zákona

TES Media, s. r. o.
§ 17 ods. 1 
písm. c),  

§ 60 ods. 1

poskytovanie retransmisie programových 
služieb ČT1, ČT2 a ČT24 bez súhlasu pôvod-

ných vysielateľov; neoznámenie zmien údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmi-
sie v časti hlavnej stanice príjmu a územného 
rozsahu do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien

RP/40/2021 zo dňa 10. 11. 2021, 
upozornenie na porušenie záko-

na a pokuta 99 €

AVMS

Televízia Liptov, a.s. § 63a 
ods. 1

poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie bez oznámenia údajov RVR

RL/1/2021 zo dňa 13. 1. 2021,  
upozornenie na porušenie zákona

Prehľad  

uložených  

sankcií5
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nou licenciou (§ 16 ods. 3 písm. d)), a to na vysielanie programovej služby Rádio WOW vysielateľa Rádio WOW s.r.o., za čo 
mu bola uložená sankcia – pokuta vo výške 199 eur. 

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

Rádio WOW 
Rádio WOW s.r.o. 
(vysielanie v rozpore s udelenou  
licenciou)

25. 6. 2020, 
26. 6. 2020, 
27. 6. 2020, 
28. 6. 2020   

§ 16 ods. 3 písm. d) RP/11/2021 zo dňa 24. 2. 2021, 
pokuta 199 eur

5.2.1.2 Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých (§ 19 až § 20)

Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých pred nevhodnými obsahmi v televíznom a rozhlasovom vysielaní je 
významnou súčasťou regulácie vysielania patriacou do pôsobnosti RVR. Táto oblasť je citlivo vnímaná verejnosťou, ktorá 
reaguje na odvysielanie nevhodných programov, potenciálne ohrozujúcich psychický, fyzický a morálny vývin alebo emo-
cionálny stav maloletých, formou podaní a sťažností adresovaných RVR.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 ZVR audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú
–  spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,
–   propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe po-

hlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvo-
du, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

–   propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, 
ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

–   otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov ale-
bo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

–  nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,
–  zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.
 
Ustanovenie § 20 ZVR ustanovuje pre vysielateľa najmä povinnosť 
–   zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický 

alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie,
–  na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu, 
–   zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové za-

radenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.

Osobitným predpisom, ktorý obsahuje kritériá pre klasifikáciu programov podľa vekovej vhodnosti, je Vyhláška MK SR  
č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o JSO audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania. 

V roku 2021 rozhodla RVR v oblasti rozhlasového vysielania o porušení ustanovení týkajúcich sa ochrany ľudskej dôstoj-
nosti, ľudskosti a maloletých v troch prípadoch. Všetky súviseli s nedodržaním povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť 
programov a zabezpečiť ich primerané časové zaradenie (§ 20 ods. 4), a to jedenkrát vo vysielaní programovej služby 
Aetter vysielateľa EJ, s.r.o., za čo mu RVR uložila upozornenie na porušenie zákona, a dvakrát vo vysielaní programovej 
služby Europa 2 vysielateľa EUROPA, a.s., za čo mu RVR v oboch prípadoch uložila pokutu, každú vo výške 497 eur.

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

Aetter 
EJ, s.r.o. 
(Ranné vysielanie)

24. 12. 2020 § 20 ods. 4 RL/8/2021 zo dňa 25. 8. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Europa 2 
EUROPA 2, a.s. 
(Sketch Bros na Europe 2)

2. 10. 2020 § 20 ods. 4 RP/17/2021 zo dňa 5. 5. 2021, 
pokuta 497 eur

Europa 2 
EUROPA 2, a.s. 
(Sketch Bros na Europe 2,  
Ranná show Wake up!)

5. 2. 2012,  
4. 3. 2021,  
9. 4. 2021

§ 20 ods. 4 RP/34/2021 zo dňa 22. 9. 2021, 
pokuta 497 eur

5.2  Sankcie v oblasti monitorovania obsahu vysielania
V oblasti monitorovania obsahu vysielania vydala RVR v roku 2021 päťdesiatsedem rozhodnutí, z toho päť sa týkalo rozhla-
sového vysielania, päťdesiatjeden televízneho vysielania a jedno poskytovania AVMS. Najviac porušení zákona konštatovala 
RVR v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a maloletých. Celkovo uložila trinásť sankcií vo forme upozornenia na porušenie 
zákona a štyridsaťštyri sankcií vo forme pokuty (v celkovej výške 68 880 eur); o uložení sankcie vo forme odvysielať oznam 
o porušení zákona a pozastaviť vysielanie alebo jeho časť RVR v roku 2021 nerozhodla ani v jednom prípade. V súlade so svojím 
vyhlásením, ktoré RVR prijala ešte v roku 2020, a ktoré sa vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu zaviazala dodržia-
vať aj v roku 2021, z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených pandémiou koronavírusu na elektronické médiá ukladala 
RVR pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni (podrobnosti sú uvedené v časti 1.1).

 základné 
a osobité povinnosti

ochrana ľuds. dôstojnosti  
a maloletých

reklama, telenákup  
a sponzoring

rozhlasové vysielanie 1 3 1

televízne vysielanie 21 28 2

IV a AVMS 1 0 0

rozhodnutí spolu 23 31 3

5.2.1 Rozhlasové vysielanie

2021    5
 sankcií

 2
 upozornenia 
 na porušenie zákona

 3
 pokuty  

5.2.1.1 Základné a osobitné povinnosti rozhlasových vysielateľov (§ 16 - § 18)

Základné a osobitné povinnosti vysielateľa rozhlasovej programovej služby upravujú v ZVR najmä dve ustanovenia, a to  
§ 16 a § 18 ZVR.

Povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 a 2 ZVR sa vzťahujú tak na vysielateľov, ako aj na poskytovateľov AVMS.

V § 16 ods. 3 ZVR sú ustanovené povinnosti, ktoré sa vzťahujú iba na vysielateľa. Na vysielateľa rozhlasovej programovej 
služby sa vzťahujú najmä nasledujúce povinnosti:
–  zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
–  zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov,
–   uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; na vyžiadanie RVR 

poskytnúť záznam vysielania do 15 dní od doručenia žiadosti RVR na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí 
RVR v licencii po dohode s vysielateľom,

–   zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národ-
nostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi,

–   odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu a udelenej licencie v prime-
ranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom RVR,

–   pri vysielaní rozhlasovej programovej služby najmenej raz za hodinu označovať svoju programovú službu nezameniteľ-
ným zvukovým signálom, ak sa tým nenaruší celistvosť programu,

–  vysielať v súlade s udelenou licenciou.

Ustanovenie § 18 ZVR ukladá osobitné povinnosti vysielateľovi na základe zákona, a to najmä zabezpečiť rôznorodú skladbu 
programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme v každej ním vysielanej programovej službe.

V roku 2021 rozhodla RVR v oblasti rozhlasového vysielania o uložení sankcie vo veci dodržiavania základných a osobit-
ných povinností vysielateľov celkovo v jednom prípade, ktorý sa týkal porušenia povinnosti vysielať v súlade s udelene-
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5.2.1.3 Reklama, telenákup a sponzorované programy (§ 31a - § 41)

Ustanovenie § 31a ZVR definuje mediálnu komerčnú komunikáciu, ako aj podmienky jej vysielania resp. poskytovania.

Podľa ustanovenia § 31a ods. 1 ZVR sa mediálnou komerčnou komunikáciou rozumie zvuková, obrazová alebo zvukovo- 
obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo práv-
nickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a)   je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na 

účely vlastnej propagácie alebo
b)   je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na 

vlastnú propagáciu.

Podľa ustanovenia § 31a ods. 2 ZVR mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, 
umiestňovanie produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú vý-
hradne na vlastnú propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8 ZVR.

Ustanovenie § 31a ods. 4 ZVR stanovuje zákaz vysielania skrytej mediálnej komerčnej komunikácie, ktorá je definovaná 
v § 31a ods. 3 ZVR. Ustanovenie § 31a ods. 5 ZVR stanovuje pri vysielaní mediálnej komerčnej komunikácie povinnosť jej 
zreteľného a rozoznateľného oddelenia od iných zložiek programovej služby.

Ustanovenie § 33 ZVR určuje obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky. 

Právna úprava formy a spôsobu uvádzania reklamy a telenákupu a zaraďovania reklamy a telenákupu do vysielania je ob-
siahnutá v ustanoveniach § 34 a 35 ZVR.

Ustanovenie § 37 ZVR stanovuje časový rozsah pre vysielanie reklamy a  telenákupu v  rozhlasovej programovej službe  
a v § 37a ZVR sú uvedené výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu.

Právnu úpravu sponzorovania a jeho obmedzenia stanovujú § 38 a § 39 ZVR.

Ustanovenie § 39a ZVR upravuje inštitút umiestňovanie produktov. Umiestňovanie produktov je jedna z foriem mediál-
nej komerčnej komunikácie, na ktorú sa okrem spoločných podmienok pre všetky typy mediálnej komerčnej komunikácie 
vzťahujú aj osobitné podmienky uvedené  v ustanovení § 39a ZVR. Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 ZVR je umiestňovanie 
produktov zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe alebo ochrannej známke, zaradená  do 
programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

Umiestňovanie produktov je povolené len po splnení zákonom taxatívne vymedzených podmienok, ktoré smerujú predo-
všetkým k ochrane diváka pred nežiaducimi vplyvmi reklamy. Umiestňovanie produktov sa zakazuje v programoch pre 
vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Zakazuje sa tiež umiestňovanie produktov, ktoré má spojitosť s fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.

Ustanovenia § 40 a § 41 ZVR obsahujú právnu úpravu týkajúcu sa programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagá-
ciu a programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup.

V roku 2021 rozhodla RVR v oblasti rozhlasového vysielania o porušení pravidiel pre vysielanie mediálnej komerčnej 
komunikácie celkovo v jednom prípade, konkrétne šlo o porušenie pravidiel pre vysielanie reklamy a sponzoringu, a to 
vo vysielaní programovej služby Aetter vysielateľa EJ, s.r.o., za čo mu bola uložená sankcia – upozornenie na porušenia 
zákona.

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie 

zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

Aetter 
EJ, s.r.o. 
(dlhšie reklamné oznámenie)

19. 11. 2020 § 35 ods. 8 RL/7/2021 zo dňa 1. 7. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

5.2.2 Televízne vysielanie

2021    22
 sankcií

 12
 upozornenií na 
 porušenie zákona

 10
 pokút  

5.2.2.1 Základné a osobitné povinnosti televíznych vysielateľov (§ 16, § 18 - § 18d)

Základné a osobitné povinnosti vysielateľa upravujú v ZVR najmä ustanovenia dvoch paragrafov, a to § 16 a § 18 ZVR.

Ustanovenia § 16 ukladajú vysielateľom najmä povinnosť:
–  zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
–  zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov,
–  zabezpečiť vysielanie programov vysielaných v rámci volebnej kampane v súlade s osobitnými predpismi,
–  bezplatne poskytnúť vysielací čas orgánom štátnej správy v naliehavom verejnom záujme,
–  uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; na vyžiadanie RVR 

poskytnúť záznam vysielania do 15 dní od doručenia žiadosti RVR na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí 
RVR v licencii po dohode s vysielateľom,

–  zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národ-
nostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi,

–  odvysielať oznam o porušení zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu a udelenej licencie v prime-
ranom rozsahu, forme a vysielacom čase určenom RVR,

–  vysielať v súlade s udelenou licenciou,
–  viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby,
–  zabezpečiť, aby zvuková zložka vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými 

všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá MK  SR.
 
Ustanovenia § 18 až § 18d ukladajú vysielateľovi osobitné povinnosti zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väč-
šinový podiel programov vo verejnom záujme, a to v každej ním vysielanej programovej službe (vysielateľ na základe zá-
kona) a povinnosti stanovujúce podiely vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, tlmo-
čených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich, sprevádzaných hlasovým komentovaním 
pre nevidiacich, povinnosť zreteľne označiť všetky takéto programy a poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na 
kontrolu plnenia týchto povinností.

V roku 2021 rozhodla RVR o uložení sankcie vo veci dodržiavania základných a osobitných povinností televíznych vysie-
lateľov celkovo v dvadsaťjeden prípadoch (sankcie uložené rozhodnutím č. RP/1/2021 sú do tohto počtu zarátané len 
jedenkrát – ako jeden prípad).

Najviac prípadov, deväť, sa týkalo povinností zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publi-
cistických programov (§ 16 ods. 3 písm. b)). RVR v každom z nich uložila vysielateľovi sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. V troch prípadoch RVR rozhodovala o porušení povinností týkajúcich sa používania štátneho jazyka (§ 16 ods. 3 
písm. e)), pričom vo všetkých rozhodla o uložení sankcie vo forme pokuty, a to v celkovej výške 993 eur. Dva prípady sa 
týkali uchovávania a poskytovania súvislých záznamov vysielania (§ 16 ods. 3 písm. l)). V oboch RVR vysielateľom uložila 
sankcie - pokuty, a  to v  celkovej výške 330 eur. Ďalšie dva prípady súviseli so zabezpečením súladu zvukovej zložky 
vysielania s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou (§ 16 ods. 3 písm. n)), RVR v oboch rozhodla o uložení 
sankcie vo forme pokuty, a to v celkovej výške 6 638 eur. V oblasti základných povinností televíznych vysielateľov tak 
RVR v roku 2021 v správnom konaní uložila celkovo sedem pokút v celkovej výške 7 961 eur.

Za porušenie osobitných povinností vysielateľov týkajúcich sa multimodálneho prístupu, teda vysielania pre osoby so 
sluchovým a zrakovým postihnutím (§ 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) a 18d ods. 1 písm. a) a b)) uložila RVR päť sankcií vo forme 
pokút, a to v celkovej výške 16 595 eur, a jednu sankciu vo forme upozornenia na porušenie zákona.

RVR v prípade RTVS rozhodla o porušení ustanovení týkajúcich sa základných a osobitných povinností televíznych vysielate-
ľov v troch prípadoch, pričom v dvoch prípadoch bola uložená sankcia - upozornenie na porušenie zákona a v jednom prípade 
bola uložená sankcia – pokuta vo výške 165 eur. Vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. bola uložená jedna sankcia – 
upozornenie na porušenie zákona a tri pokuty v celkovej výške 9 957 eur. Vysielateľovi MAC TV s.r.o. bola uložená jedna sank-
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cia - upozornenie na porušenie zákona a šesť sankcií - pokút v celkovej výške 14 104 eur. Ostatným vysielateľom televíznych 
programových služieb bolo uložených celkovo šesť upozornení na porušenie zákona a dve pokuty v celkovej výške 330 eur.

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie 

zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(Ranné správy)

28. 8. 2020 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/6/2021 zo dňa 21. 4. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Jednotka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(Správy RTVS)

12. 3. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/9/2021 zo dňa 8. 9. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(V politike)

7. 2. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/12/2021 zo dňa 6. 10. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(Téma dňa)

11. 1. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/13/2021 zo dňa 6. 10. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Bardejovská televízia - BTV 
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 
(Na aktuálnu tému: Reakcie a stanoviská 
po zastupiteľstve)

29. 3. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/14/2021 zo dňa 20. 10. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Krimi)

20. 3. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/16/2021 zo dňa 10. 11. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Jednotka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(Reportéri)

12. 3. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/17/2021 zo dňa 10. 11. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(Téma dňa)

17. 5. 2021 § 16 ods. 3  
písm. b) 

RL/19/2021 zo dňa 8. 12. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

Kysucké televízne vysielanie (KTV)   
OTS, s.r.o. 
(Spravodajstvo, nedodanie záznamov 
vysielania)

8. 6. 2020, 
10. 6. 2020

§ 16 ods. 3 písm. b), 
§ 16 ods. 3 písm. l)

RP/1/2021 zo dňa 27. 1. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona, 

pokuta 165 eur

DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(hlasitosť vysielania)

8. 6. 2020 § 16 ods. 3  
písm. n) 

RP/12/2021 zo dňa 24. 2. 2021, 
pokuta 3 319 eur

JOJ PLUS, WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Život po ľuďoch, Denné svetlo, Jastrabia 
žena)

14. 10. 2020, 
29. 10. 2020, 

1. 11. 2020

§ 16 ods. 3  
písm. e), 

§ 20 ods. 3 

RP/19/2021 zo dňa 2. 6. 2021, 
pokuta 663 eur

WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Niečo na tej Mary je)

26. 12. 2020 § 16 ods. 3  
písm. e) 

RP/22/2021 zo dňa 16. 6. 2021, 
pokuta 165 eur

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(nedodanie záznamov vysielania)

8. 11. 2020, 
12. 11. 2020, 
6. 12. 2020

§ 16 ods. 3 písm. l) RP/23/2021 zo dňa 16. 6. 2021, 
pokuta 165 eur

Dvojka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(Krtko)

27. 12. 2020 § 16 ods. 3  
písm. e) 

RP/27/2021 zo dňa 25. 8. 2021, 
pokuta 165 eur

DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(hlasitosť vysielania)

31. 5. 2021 § 16 ods. 3  
písm. n) 

RP/41/2021 zo dňa 24. 11. 2021, 
pokuta 3 319 eur

TV DOMA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(neposkytnutie požadovaných údajov)

február 2021 § 18d ods. 1 písm. a), 
§ 18d ods. 1 písm. b)

RL/10/2021 zo dňa 22. 9. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Inkognito)

11. 6. 2020 § 18aa ods. 1 písm. b), 
§ 18aa ods. 1 písm. c)

RP/2/2021 zo dňa 27. 1. 2021, 
pokuta 3 319 eur

5.2.2.2 Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a maloletých (§ 19 - § 20)

Povinnosti zabezpečujúce ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti ustanovené v § 19 ZVR sa vzťahujú na poskytovanie AVMS, 
programových služieb a ich zložky. Zároveň sú stanovené nevhodné obsahy, ktoré nemožno odvysielať alebo poskytnúť vôbec.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 ZVR programová služba a jej zložky nesmú:
–  spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,
–  propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe po-

hlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvo-
du, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

–  propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, 
ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

–  bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania ale-
bo sa zobrazujú osoby vystavované fyzickému či psychickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za neoprávnený 
zásah do ľudskej dôstojnosti; platí to aj vtedy, ak dotknuté osoby s takým zobrazením súhlasili,

–  otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov ale-
bo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

–  nenáležitou formou zobrazovať maloletých, ktorí sú vystavovaní fyzickému alebo psychickému utrpeniu,
–  zobrazovať detskú pornografiu alebo pornografiu obsahujúcu patologické sexuálne praktiky.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 ZVR upútavka na program v rámci televíznej programovej služby nesmie obsahovať výňatky 
z diel, ktoré znázorňujú scény násilia a pohlavného styku, devastácie životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť 
dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov.

Právna úprava ochrany maloletých sa vzťahuje aj na poskytovanie AVMS. Podľa § 20 ods. 2 ZVR má poskytovateľ AVMS 
povinnosť zabezpečiť obmedzený prístup maloletých k obsahom, ktoré môžu narušiť ich fyzický, psychický alebo morálny 
vývin a to takým spôsobom, aby tieto obsahy neboli pre maloletých za bežných okolností vôbec prístupné (PIN kód, regis-
trácia a pod.). Voľba konkrétneho spôsobu zabezpečenia sa ponecháva na poskytovateľovi AVMS.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 3 ZVR sa povinnosť vysielateľov zaviesť a uplatňovať JSO ustanovený podľa osobitného pred-
pisu rozšírila aj na poskytovateľov AVMS, ktorí sú povinní uplatňovať JSO v katalógu programov.

Ustanovenie § 20 ZVR stanovuje pre vysielateľa najmä povinnosť 
–  zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický 

alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie,
–  zabezpečiť, aby sa programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo mo-

rálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, nevysielali v čase od 06:00 do 22.00 hod., 
–  zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové za-

radenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom, 
–  uplatniť JSO aj v programovej ponuke, a to v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači  

a ostatným hromadným informačným prostriedkom.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 7 ZVR sa povinnosť zaviesť a uplatňovať JSO nevzťahuje na lokálne vysielanie programovej 
služby, ak nie je súčasťou programovej siete.

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Ochrancovia)

18. 6. 2020 § 18aa ods. 1 písm. c) RP/7/2021 zo dňa 10. 2. 2021, 
pokuta 3 319 eur

TV DOMA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Cennet)

8. 7. 2020
§ 18aa ods. 1 písm. a), 
§ 18aa ods. 1 písm. b), 
§ 18aa ods. 1 písm. c)

RP/13/2021 zo dňa 10. 3. 2021, 
pokuta 3 319 eur

WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Súdna sieň)

30. 10. 2020 § 18aa ods. 1 písm. a) RP/20/2021 zo dňa 2. 6. 2021, 
pokuta 3 319 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Súdna sieň)

17. 12. 2020 § 18aa ods. 1 písm. a), 
§ 18aa ods. 1 písm. b)

RP/28/2021 zo dňa 25. 8. 2021, 
pokuta 3 319 eur
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Ustanovenie § 20 ods. 8 ZVR zavádza definíciu pojmu „zobrazovanie neodôvodneného násilia“, ktorým sa na účely ZVR 
rozumie šírenie správ, slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľa-
dom na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.

V roku 2021 uložila RVR televíznym vysielateľom v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a ľudskosti a v oblasti ochrany 
maloletých v správnom konaní sankcie v dvadsiatich ôsmich prípadoch. V jednom prípade bolo sankciou upozornenie 
na porušenie zákona, v dvadsiatich siedmich prípadoch boli uložené pokuty, a to v celkovej výške 36 493 eur (pokuta 
vo výške 663 eur uložená rozhodnutím č. RP/19/2021 je započítaná do celkového počtu prípadov a zahrnutá do celkovej 
výšky pokút v oblasti porušenia základných a osobitných povinností vysielateľov, keďže rozhodnutím boli uložené dve 
sankcie v dvoch oblastiach – pozri 5.2.2.1). Z celkového počtu rozhodnutí sa dvadsaťtri prípadov týkalo správnej klasifi-
kácie a časového zaradenia programov z hľadiska ich vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 3 a ods. 4), v piatich prípadoch RVR 
rozhodla o porušení zákona v súvislosti s nedovoleným obsahom upútaviek na program (§ 19 ods. 2), v jednom prípade 
sankciu uložila za zásah do ľudskej dôstojnosti (§ 19 ods. 1 písm. a)). 

RTVS boli za porušenie vyššie uvedených ustanovení uložené dve sankcie – pokuty v  celkovej výške 3 982 eur. Vysielateľ 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. porušil podľa rozhodnutia RVR zákon v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti, ľudskosti a ma-
loletých v deviatich prípadoch, za čo mu bolo uložených deväť sankcií vo forme pokuty v celkovej výške 11 279 eur. Vysielateľovi 
MAC TV s.r.o. Rada uložila šestnásť pokút v celkovej výške 21 232 eur. Ostatným vysielateľom televíznych programových slu-
žieb bola za porušenie vyššie uvedených ustanovení uložená jedna sankcia – upozornenie na porušenie zákona.

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie 

zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

PREMIER SPORT 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
(zápasy UFC)

20. 1. 2021 § 20 ods. 3 RL/11/2021 zo dňa 22. 9. 2021, 
upozornenie na porušenie zákona

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Vojak 4: Pohyblivý cieľ)

26. 6. 2020 § 19 ods. 2 RP/3/2021 zo dňa 27. 1. 2021, 
pokuta 3 319 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Jack Reacher 2: Nevracaj sa)

20. 5. 2020 § 19 ods. 2 RP/4/2021 zo dňa 27. 1. 2021, 
pokuta 3 319 eur

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Extrémne prípady)

14. 5. 2020 § 20 ods. 3 RP/5/2021 zo dňa 27. 1. 2021, 
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Wanted)

21. 6. 2020 § 20 ods. 3 RP/6/2021 zo dňa 27. 1. 2021, 
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Rytmus- Sídliskový sen)

27. 6. 2020 § 20 ods. 3 RP/8/2021 zo dňa 10. 2. 2021, 
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA, DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Vo štvorici po opici)

2. 6. 2020, 
8. 6. 2020,  
10. 6. 2020

§ 20 ods. 3 RP/9/2021 zo dňa 10. 2. 2021, 
pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Aféry)

2. 7. 2020 § 20 ods. 3 RP/10/2021 zo dňa 10. 2. 2021, 
pokuta 663 eur

JOJ, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Kuriér)

30. 7. 2020, 
4. 10. 2020 § 20 ods. 3 RP/15/2021 zo dňa 7. 4. 2021, 

pokuta 663 eur

Jednotka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(Eva Nová)

18. 10. 2020 § 20 ods. 3 RP/16/2021 zo dňa 5. 5. 2021, 
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Farma)

14. 9. 2020, 
16. 9. 2020 § 20 ods. 3 RP/18/2021 zo dňa 19. 5. 2021, 

pokuta 663 eur

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(upútavka na program Šachový princ)

29. 10. 2020 § 16 ods. 3 písm. e), 
§ 20 ods. 3 

RP/19/2021 zo dňa 2. 6. 2021, 
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Teleráno)

3. 11. 2020 § 20 ods. 3 RP/21/2021 zo dňa 2. 6. 2021, 
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Televízne noviny)

15. 11. 2020, 
8. 1. 2021 § 20 ods. 3 RP/24/2021 zo dňa 2. 6. 2021, 

pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV, s.r.o. 
(Noviny)

4. 3. 2013 § 19 ods. 1 písm. a) RP/25/2021 zo dňa 1. 7. 2021,  
pokuta 3 319 eur

JOJ, JOJ PLUS, WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Súdna sieň)

17.11. 2020, 
20.11. 2020 § 20 ods. 3 RP/26/2021 zo dňa 1. 7. 2021,  

pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Komorník)

2. 1. 2021 § 20 ods. 3 RP/29/2021 zo dňa 25. 8. 2021,  
pokuta 663 eur

Dvojka 
Rozhlas a televízia Slovenska 
(Súrodenci)

8. 1. 2021 § 20 ods. 4 RP/30/2021 zo dňa 25. 8. 2021,  
pokuta 3 319 eur

TV MARKÍZA, DAJTO 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Vo štvorici po opici, 
Vo štvorici po opici 3)

1. 2. 2021, 
3. 2. 2021, 
8. 2. 2021, 
10. 2. 2021

§ 20 ods. 3 RP/31/2021 zo dňa 8. 9. 2021,  
pokuta 663 eur

JOJ PLUS, WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Aféry)

18. 2. 2021, 
19. 2. 2021 § 20 ods. 3 RP/32/2021 zo dňa 8. 9. 2021,  

pokuta 663 eur

WAU, JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Súdna sieň)

28. 1. 2021, 
5. 2. 2021, 
27. 2. 2021

§ 20 ods. 3 RP/33/2021 zo dňa 22. 9. 2021,  
pokuta 663 eur

TV MARKÍZA 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
(Jack Reacher 2: Nevracaj sa)

23. 1. 2021 § 19 ods. 2 RP/35/2021 zo dňa 6. 10. 2021,  
pokuta 3 319 eur

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Muži v naději)

21. 3. 2021 § 20 ods. 3 RP/36/2021 zo dňa 6. 10. 2021,  
pokuta 663 eur

JOJ PLUS 
MAC TV s.r.o. 
(Vojak 4: Pohyblivý cieľ)

7. 4. 2021 § 19 ods. 2 RP/37/2021 zo dňa 20. 10. 2021, 
pokuta 3 319 eur

WAU 
MAC TV s.r.o. 
(Aféry)

22. 2. 2021, 
3. 3. 2021, 
4. 3. 2021

§ 20 ods. 3 RP/38/2021 zo dňa 20. 10. 2021, 
pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Majstrovský plán)

17. 4. 2021 § 20 ods. 3 RP/39/2021 zo dňa 10. 11. 2021, 
pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Za sklom)

10. 3. 2021 § 20 ods. 3 RP/42/2021 zo dňa 24. 11. 2021, 
pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Mafstory)

24. 3. 2021, 
31. 3. 2021, 
12. 4. 2021, 
19. 4. 2021, 
26. 4. 2021, 
3. 5. 2021, 
10. 5. 2021, 
17. 5. 2021, 
18. 5. 2021, 
19. 5. 2021, 
24. 5. 2021

§ 20 ods. 3 RP/43/2021 zo dňa 24. 11. 2021, 
pokuta 663 eur

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(Kuriér 2)

5. 5. 2021 § 19 ods. 2 RP/44/2021 zo dňa 8. 12. 2021, 
pokuta 3 319 eur
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5.2.2.3 Reklama, telenákup a sponzorované programy (§ 31a - § 41)

Právna úprava vysielania reklamy,  telenákupu,  sponzorovaného programu a  umiestňovania produktov je obsiahnutá  
v § 31a - 41 ZVR.

V ustanovení § 31a ZVR je uvedená definícia pojmu „mediálna komerčná komunikácia“, ako aj podmienky jej poskytovania.

Podľa § 31a ods. 1 ZVR sa mediálnou komerčnou komunikáciou rozumie zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová infor-
mácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby alebo dobrú povesť fyzickej osoby alebo právnickej osoby 
vykonávajúcej hospodársku činnosť a
a)  je poskytovaná ako súčasť programu alebo program sprevádza za odplatu alebo za podobnú protihodnotu alebo na 

účely vlastnej propagácie alebo
b)  je programovou službou určenou výhradne na reklamu a telenákup alebo programovou službou určenou výhradne na 

vlastnú propagáciu.

Podľa § 31a ods. 2 ZVR mediálna komerčná komunikácia zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, umiestňovanie 
produktov, programovú službu určenú výhradne na reklamu a telenákup, programovú službu určenú výhradne na vlastnú 
propagáciu a dlhšie reklamné oznámenie podľa § 35 ods. 8 ZVR.

Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej služby alebo AVMS a ne-
smie byť skrytá, nesmie využívať podprahové vnímanie, t. j. zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, 
aby si to uvedomil, nesmie nabádať na konanie, ktorým sa poškodzuje alebo ohrozuje zdravie alebo bezpečnosť a pod.

Ustanovenie § 31a ods. 4 ZVR stanovuje zákaz vysielania skrytej mediálnej komerčnej komunikácie. Definícia skrytej medi-
álnej komerčnej komunikácie je obsiahnutá v § 31a ods. 3 ZVR.

Ustanovenie § 32 ZVR stanovuje podmienky vysielania reklamy a telenákupu, vrátane ich definícií.

Ustanovenie § 33 ZVR určuje obmedzenie vysielania reklamy a telenákupu na niektoré výrobky. V § 33 ods. 1 ZVR je uprave-
né vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje. Z hľadiska časového obmedzenia vysielania reklamy a telenáku-
pu na alkoholické nápoje ZVR ustanovuje časovú oponu pre vysielanie reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje, okrem 
piva a vína, v čase od 06:00 h do 22:00 h a na víno v čase od 06:00 h do 20:00 h. Bez obmedzenia môžu vysielatelia vysielať 
reklamu a telenákup na pivo. Žiadne z obmedzení podľa § 33 ods. 1 ZVR sa podľa § 33 ods. 8 ZVR nevzťahuje na vysielanie 
prostredníctvom internetu.

Právna úprava formy a spôsobu uvádzania reklamy a telenákupu a zaraďovania reklamy a telenákupu do vysielania je ob-
siahnutá v ustanoveniach § 34 a 35 ZVR.

Podľa § 34 ods. 1 ZVR reklama a telenákup musia byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby 
tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Televízni vysielatelia môžu použiť na oddelenie reklamy 
a telenákupu od iných zložiek programovej služby alternatívne zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky.

Ustanovenie § 34 ods. 2 ZVR umožňuje vysielanie samostatných reklamných a telenákupných šotov vo vysielaní športových 
udalostí, v ostatných prípadoch je povolené iba výnimočne.
 
Podľa § 34 ods. 3 ZVR je zakázané, aby v reklame a telenákupe účinkovali hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských 
a politicko-publicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku.

Podľa § 35 ZVR je možné prerušovať reklamou a telenákupom všetky typy programov, okrem bohoslužieb (§ 35 ods. 5 ZVR). 
Spravodajské programy a  iné audiovizuálne diela, okrem seriálov, sérií a  dokumentárnych filmov, je možné prerušovať 
jedným prerušením za každých 30 minút, a to aj v prípade, že ich trvanie nepresahuje 30 minút. Program pre maloletých 
je možné prerušovať jedným prerušením za každých 30 minút, avšak iba v prípade, ak trvanie tohto programu presahuje  
30 minút. Seriály, série a  dokumentárne filmy je možné prerušovať bez obmedzenia, pričom však musí byť zachovaný  
hodinový limit podľa § 36 ods. 2 ZVR.

Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní televíznej programovej služby je stanovený limitom 20 percent 
(12 minút) v  rámci jednej celej hodiny. Osobitné kritérium sa uplatňuje pre vysielateľa televíznej programovej služby na 
základe zákona pri vysielaní reklamy v čase od 19:00 do 22:00 h. (8 minút za hodinu). Pre vysielateľa televíznej programovej 
služby na základe zákona je zároveň stanovený limit, podľa ktorého časový rozsah vysielanej reklamy nesmie spolu pre-
siahnuť 0,5 percent denného vysielacieho času (2,5 percenta denného vysielacieho času spolu s telenákupnými šotmi).

Podľa § 37a ods. 1 písm. e) ZVR patrí k výnimkám z časového rozsahu vyhradeného reklame čas venovaný označeniu spon-
zora a čas venovaný označeniu umiestňovania produktov. Ďalšími výnimkami sú čas venovaný vlastnej propagácii vrátane 
času venovaného oznámeniam vysielateľa o  vlastnom programe, charitatívnym výzvam, oznamom vo verejnom záujme 
vysielaným bezplatne a  politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v  čase podľa osobitného predpisu (zákona  
č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnu-
tiach v znení neskorších).

Právnu úpravu sponzorovania a  jeho obmedzenia stanovuje § 38 a  39 ZVR. Z  definície pojmu sponzorovanie vyplýva,  
že je možné sponzorovať nielen program, ale aj programovú službu ako takú.

V § 38 ods. 2 ZVR je stanovená povinnosť pre vysielateľov sponzorovaný program alebo sériu programov označiť.

Vysielateľ si pri plnení povinnosti označiť sponzorovaný program alebo sériu programov môže vybrať spôsob označenia: 
buď označí sponzorovaný program názvom, menom a priezviskom sponzora, alebo ho označí logom sponzora alebo odka-
zom na výrobok alebo službu sponzora.

Vysielateľ má povinnosť zabezpečiť, aby sponzorovaný program alebo sponzorovaná programová služba priamo nepod-
porovali predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených 
tovaroch či službách v týchto programoch alebo programovej službe.

Obmedzenie spozorovania je stanovené v § 39 ZVR. Je zakázané sponzorovanie programu a programovej služby fyzický-
mi a právnickými osobami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, 
ktorých reklama je zakázaná. Obdobne sa zakazuje sponzorovanie programu fyzickými a právnickými osobami, ktorých 
hlavnou činnosťou je výroba, predaj alebo nájom tovarov, alebo poskytovanie služieb, ktorých reklama sa obmedzuje, a to 
počas tohto obmedzenia. Sponzorom programu alebo programovej služby nesmie byť právnická osoba ani fyzická osoba, 
ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.

Zároveň sa zakazuje sponzorovanie spravodajských programov a programov politickej publicistiky. Výnimku tvoria progra-
my, ktoré obsahujú výhradne informácie o počasí, dopravnej situácii alebo o športe. Zakázané je tiež sponzorovanie do-
plnkového vysielania.

Ustanovenie § 39a ZVR upravuje inštitút umiestňovania produktov. Umiestňovanie produktov je formou mediálnej ko-
merčnej komunikácie, na ktorú sa okrem spoločných podmienok pre všetky mediálne komerčné komunikácie vzťahujú aj 
osobitné podmienky uvedené v § 39a ZVR.

Podľa § 39a ods. 1 ZVR je umiestňovanie produktov zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia o tovare, službe 
alebo ochrannej známke, zaradená do programu za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu.

Umiestňovanie produktov je povolené len po splnení zákonom taxatívne vymedzených podmienok, ktoré smerujú predo-
všetkým k ochrane diváka pred nežiaducimi reklamnými vplyvmi. Umiestňovanie produktov sa zakazuje v programoch pre 
vekovú skupinu maloletých do 12 rokov; zakazuje sa taktiež umiestňovanie produktov, ktoré má spojitosť s fyzickou oso-
bou alebo právnickou osobou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj cigariet alebo iných tabakových výrobkov.

Ustanovenie § 40 a § 41 ZVR obsahuje právnu úpravu týkajúcu sa programovej služby určenej výhradne na vlastnú propagá-
ciu a programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup.

Pri vysielaní programovej služby určenej výhradne na reklamu a telenákup sa podľa § 41 ZVR neuplatňuje časové obmedze-
nie na vysielanie reklamy a telenákupu (§ 36 ods. 2 ZVR).

V roku 2021 RVR za porušenie ustanovení týkajúcich sa vysielania reklamy, telenákupu, sponzorovania a umiestňovania 
produktov uložila televíznym vysielateľom dve sankcie, v oboch prípadoch pokuty, a to v celkovej výške 6 638 eur. V jed-
nom prípade RVR porušenie zákona konštatovala v  súvislosti s  povinnosťou zabezpečiť čestnosť a  slušnosť reklamy  
(§ 32 ods. 4 písm. a)), druhý sa týkal skrytej mediálnej komerčnej komunikácie (§ 31a ods. 4). 

Vysielateľom RTVS a MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. nebola za porušenie ustanovení týkajúcich sa vysielania reklamy, te-
lenákupu, sponzorovaného programu a umiestňovania produktov uložená v roku 2021 žiadna sankcia. Vysielateľovi MAC TV 
s.r.o. bola uložená jedna pokuta vo výške 3 319 eur. Ostatným vysielateľom televíznych programových služieb bola uložená 
celkovo jedna sankcia - pokuta vo výške 3 319 eur.
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5.2.3  Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie a internetové 
            vysielanie
V roku 2021 posudzovala RVR opätovne obsah AVMS v  rámci jedného správneho konania vedeného voči spoločnosti  
MAC TV, s.r.o., okrem iného aj v  súvislosti s  tým, že v  rámci svojej AVMS prostredníctvom internetovej stránky  
www.joj.sk poskytoval ešte v roku 2013 v sekcii NOVINY.sk v podsekcii Krimi program, ktorý svojím obsahom a spôsobom 
spracovania, konkrétne zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej 
dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti.

5.2.4 Prehľad uznesení a rozhodnutí RVR v oblasti monitorovania
V roku 2021 RVR na svojich zasadnutiach neprijala v oblasti monitorovania žiadne uznesenie o výsledku monitorovania 
programových služieb, v ktorom nebolo zistené porušenie povinností ustanovených ZVR. Okrem toho RVR v oblasti moni-
torovania rozhodovala v sto správnych konaniach, ktoré v osemdesiatich prípadoch ukončila vydaním rozhodnutia o ulože-
ní sankcie (resp. sankcií) a v ďalších dvadsiatich troch prípadoch správne konanie zastavila. V troch správnych konaniach 
RVR v časti správne konanie zastavila a v časti vydala rozhodnutie o uložení sankcie.

Správne konanie môže byť začaté vo veci možného porušenia rôznych povinností ZVR, pričom RVR môže následne do-
spieť k záveru, že došlo k porušeniu všetkých povinností, v prípade ktorých sa správne konanie začalo, alebo k porušeniu 
iba niektorých. V takých prípadoch RVR vydá rozhodnutie o sankcii aj o zastavení časti správneho konania. Pokiaľ došlo 
k porušeniu viacerých povinností ZVR, je možné uložiť rôzne sankcie v prípade rôznych povinností, čiže RVR môže v rámci 
jedného rozhodnutia uložiť aj upozornenie na porušenie zákona, aj pokutu, príp. aj ďalšiu sankciu.

V prípade, že RVR začne viacero správnych konaní v skutkovo obdobných veciach (napr. rôzne diely toho istého seriálu 
alebo rovnaká reklama odvysielaná v rôznych dňoch), RVR zvyčajne vydá jedno spoločné rozhodnutie vo všetkých takýchto 
správnych konaniach, či už rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie o sankcii, prípadne aj obe rozhodnutia.

RVR v roku 2021 uložila spolu dvanásť upozornení na porušenie ZVR a štyridsaťpäť pokút v celkovej výške 68 880 eur, z čoho 
vysielateľom rozhlasovej programovej služby boli uložené tri pokuty v celkovej výške 1 193 eur. RVR uložila jednu pokutu aj 
poskytovateľovi AVMS, pričom v danom prípade išlo o úhrnnú sankciu poskytovateľovi AVMS, ktorý je zároveň aj vysielate-
ľom televíznej programovej služby. Z toho dôvodu je táto sankcia uvedená aj pri televíznych vysielateľoch, aj pri poskytova-
teľoch AVMS. Sankcia pozastavenie vysielania programu nebola v roku 2021 uložená v žiadnom správnom konaní, rovnako 
tak ani sankcia odvysielanie oznamu o porušení zákona.

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie 

zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

JOJ 
MAC TV s.r.o. 
(neslušná reklama)

5. 8. 2020 § 32 ods. 4 písm. a) RP/14/2021 zo dňa 24. 3. 2021, 
pokuta 3 319 eur

TA3 
C.E.N. s.r.o. 
(Správy)

14. 5. 2021 § 31a ods. 4 RP/45/2021 zo dňa 8. 12. 2021, 
pokuta 3 319 eur

Programová služba/vysielateľ 
(poznámka)

Dátum 
vysielania

Zistené 
porušenie 

zákona

Rozhodnutie Rady zo dňa, 
sankcia

JOJ 
MAC TV, s.r.o.
(NOVINY.sk, Krimi)

13. 3. 2013 § 19 ods. 1 písm. a) RP/25/2021 zo dňa 1. 7. 2021,  
pokuta 3 319 eur

V roku 2021 RVR vo vzťahu k obsahu vysielania uložila v siedmich správnych konaniach vedených voči rozhlasovým vysie-
lateľom dve upozornenia na porušenie zákona a tri pokuty v celkovej výške 1 193 eur.

Vo vzťahu k vysielateľom televíznej programovej služby RVR v roku 2021 rozhodla o porušení zákona v sedemdesiatich šty-
roch správnych konaniach. Porušenie ustanovení ZVR zo strany RTVS konštatovala RVR v  piatich správnych konaniach, 
zo strany vysielateľa MAC TV s.r.o. (programové služby JOJ,  JOJ PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI) v  štyridsať jeden správnych 
konaniach a  zo strany vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s  r.o. (programové služby TV MARKÍZA,  TV DOMA, DAJTO) 
v šestnástich správnych konaniach. RVR uložila RTVS dve upozornenia na porušenie zákona a tri pokuty v celkovej výške  
4 147 eur. Vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. RVR uložila jedno upozornenie na porušenie zákona a dvanásť pokút 
v celkovej výške 21 236 eur. Vysielateľovi MAC TV s.r.o. bolo uložené jedno upozornenie na porušenie zákona a dvadsaťtri 
pokút v celkovej výške 38 655 eur. V prípade jednej pokuty išlo o úhrnnú sankciu vysielateľovi MAC TV s.r.o., ktorý je zároveň 
poskytovateľom AVMS.

V roku 2021 RVR vo vzťahu k obsahu vysielania uložila poskytovateľom AVMS jednu pokutu, pričom išlo o úhrnnú sankciu 
uloženú poskytovateľovi AVMS, ktorý je zároveň vysielateľom televíznej programovej služby.

Prehľad uložených sankcií, vydaných rozhodnutí  
a uznesení (nezistené porušenie ZVR)

Rozhlasové 
vysielanie

Televízne 
vysielanie

AVMS  
a IV

Spolu

Počet uložených sankcií - upozornenie na porušenie zákona 2 10 0 12
Počet uložených sankcií - povinnosť odvysielať oznam 0 0 0 0
Počet uložených sankcií - pozastavenie vysielania programu 0 0 0 0
Počet uložených sankcií - pokuta 3 41 1 45
Celkový počet uložených sankcií 5 51 1 57
Počet vydaných rozhodnutí o uložení sankcie 5 51 0 57
Počet vydaných rozhodnutí o zastavení konania 1 20 0 21
Celkový počet vydaných rozhodnutí 6 71 1 78
Celkový počet prijatých uznesení - nezistené porušenie ZVR 0 0 0 0

Komparatívna tabuľka uložených sankcií a vydaných rozhodnutí v roku 2020 v roku 2021 Rozdiel
Počet uložených sankcií - upozornenie na porušenie zákona 17 12 -5
Počet uložených sankcií - povinnosť odvysielať oznam 0 0 0
Počet uložených sankcií - pozastavenie vysielania programu 0 0 0
Počet uložených sankcií - pokuta 52 45 -7
Celkový počet uložených sankcií 69 57 -12
Počet vydaných rozhodnutí o uložení sankcie 69 57 -12
Počet vydaných rozhodnutí o zastavení konania 50 21 -29
Celkový počet vydaných rozhodnutí 119 78 -43
Celkový počet prijatých uznesení - nezistené porušenie ZVR 1 0 -1

Prehľad uložených sankcií  
- rozhlasové vysielanie

Upozornenie na 
porušenie ZVR

Povinnosť  
odvysielať oznam

Pokuta Spolu

Vysielateľ na základe zákona 0 0 0 0
Držitelia licencií 2 0 3 5
Celkom 2 0 3 5

Prehľad uložených sankcií  
- televízne vysielanie

Upozornenie na 
porušenie ZVR

Povinnosť odvysielať 
oznam

Pokuta Spolu

Vysielateľ na základe zákona 2 0 3 5
Držitelia licencií 8 0 38 46
Celkom 10 0 41 51

Prehľad uložených sankcií  
– AVMS

Upozornenie na 
porušenie ZVR

Povinnosť odvysielať 
oznam

Pokuta Spolu

Poskytovatelia/Celkom 0 0 1 1
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6 Súdne spory a konania o opravných prostriedkoch  
 podaných proti rozhodnutiam Rady

6.1  Systém preskúmavania rozhodnutí Rady
Voči rozhodnutiam RVR ako správneho orgánu sa nemožno odvolať, ich zákonnosť je však možné preskúmať v súdnom 
konaní. Príslušný na rozhodovanie v daných veciach je podľa sídla RVR Krajský súd v Bratislave.   

Žalobu na KS v Bratislave možno podať voči nasledovným rozhodnutiam RVR:
  rozhodnutie o uložení sankcie - pokuty,
  rozhodnutie o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona,
  rozhodnutie o uložení sankcie – odňatie licencie za závažné porušenie povinností,
  rozhodnutie o uložení sankcie – odvysielanie oznamu o porušení zákona,
  rozhodnutie o uložení sankcie - pozastavenie vysielania alebo poskytovania programu alebo jeho časti,
  rozhodnutie o uložení sankcie – odňatie frekvencie,
  rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie,
  rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o predĺženie platnosti licencie,
  rozhodnutie o zmene licencie,
  rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zmenu licencie,
  rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o registráciu retransmisie,
  rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie,
  rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zmenu registrácie retransmisie,
  rozhodnutie o pozastavení retransmisie programovej služby,
  rozhodnutie o zrušení registrácie retransmisie,
  rozhodnutie o zamietnutie žiadosti o udelenie výnimky.

Po podaní správnej žaloby v konaní rozhoduje podľa Správneho súdneho poriadku KS v Bratislave, ktorý môže po preskú-
maní napadnutého rozhodnutia správnu žalobu zamietnuť, čím potvrdí zákonnú a vecnú správnosť rozhodnutia RVR, alebo 
rozhodnutie RVR zruší a vráti jej vec na ďalšie konanie. Voči predmetným rozhodnutiam KS v Bratislave môžu strany sporu 
podať kasačnú sťažnosť, o ktorej rozhoduje s účinnosťou od 1. 8. 2021 Najvyšší správny súd SR (do 1. 8. 2021 Najvyšší súd SR).
 

6.2  Konania o žalobách

2021    60
 súdnych konaní 
 vedených na KS 
 v Bratislave a NS SR

 7
 potvrdených 
 rozhodnutí RVR 

 2
 zrušené 
 rozhodnutia RVR  

 51
 konaní nerozhodnutých 
 do konca roka

V roku 2021 súdy celkovo rozhodli v prospech RVR v siedmych prípadoch a v jej neprospech v dvoch prípadoch. Vo zvyš-
ných päťdesiatjeden prípadoch RVR zatiaľ nepozná výsledok konania. Z procesných dôvodov nebolo v roku 2021 zastavené 
žiadne konanie. 

6.2.1 Konania o žalobách podaných proti rozhodnutiam Rady  
    na krajskom súde vo veciach týkajúcich sa licencií
V roku 2021 prebiehali pred KS v Bratislave v licenčných veciach štyri súdne spory, z toho jeden z roku 2019, a tri z roku 
2020. Výsledok konania pozná RVR v jednom prípade – KS v Bratislave rozhodol o zamietnutí správnej žaloby. 

 Počet  
konaní

Potvrdené  
rozhodnutia 

Zrušené  
rozhodnutia

Zastavené  
z proces. dôvodov

Do konca roka 
nerozhodnuté

4 1 0 0 3

Súdne spory  

a konania o opravných  

prostriedkoch podaných 

proti rozhodnutiam Rady6



Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 131130

V jednom prípade NS SR rozhodol o zamietnutí kasačnej sťažnosti podanej RVR voči rozsudku KS v Bratislave v uplynulých 
rokoch. V jednom prípade NS SR rozhodol o zamietnutí kasačnej sťažnosti podanej vysielateľom voči rozsudku KS v Bra-
tislave v uplynulých rokoch. V jednom prípade NS SR v kasačnom konaní rozhodnutie RVR zrušil a vec jej vrátil na ďalšie 
konanie.

 Počet konaní 
o kasačných 
sťažnostiach

Sťažnosti podané 
regulovaným 

subjektmi

Sťažnosti  
podané  

RVR

Rozhodnuté  
v prospech  

RVR

Rozhodnuté  
v neprospech  

RVR

Do konca  
roka  

nerozhodnuté

6 0 0 1 2 3

Vo zvyšných štyridsiatich prípadoch nebolo k 31. 12. 2021 vôbec rozhodnuté, z toho v troch prípadoch ide o spory v kasač-
nom konaní pred NSS SR.

Rozhodnuté v prospech RVR 

 č. k. 5S/104/2018
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/15/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 8 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/15/2018 zo dňa 2. 5. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ 
odvysielal dňa 5. 11. 2017 v čase o cca 20:38 h program Päťdesiat odtieňov sivej, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritéria podľa ustanovenia 

- § 1 ods. 1 písm. b) JSO obscénne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 1 písm. e) JSO zobrazenie erotických pomôcok, 
-  § 1 ods. 1 písm. f) JSO scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, ktoré opodstatňujú 

klasifikáciu programu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 7. 5. 2019 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 5S 104/2018-45 žalobu zamietol. Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči 
rozsudku KS v Bratislave. NS SR dňa 25. 1. 2021 rozsudkom vo veci sp. zn. 5Asan/20/2019 rozhodol o zamietnutí kasačnej 
sťažnosti. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 3. 2021.

 č. k. 2S/123/2018
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/20/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 5 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/20/2018 zo dňa 20. 6. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe WAU 
odvysielal dňa 18. 1. 2018 od cca 20:43:49 h do 20:52:28 h reklamný blok podľa § 2 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., pri-
čom integrovaná hlasitosť tohto reklamného bloku bola -21,7 LUFS, čiže o 1,3 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená  
v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z., čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby WAU 
bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave 
dňa 28. 7. 2021 rozsudkom vo veci sp. zn. 2S 123/2018-50 žalobu zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  
18. 9. 2021. 

 č. k. 2S/135/2018
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/24/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/24/2018 zo dňa 4. 7. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ 
odvysielal dňa 28.1.2018 v čase o cca 11:40 hod. oznam o vlastnom programe Život je boj, označený ako nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov, ktorý predchádzal programu Zúbková víla 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
7 rokov, čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre 
maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z. 

Rozhodnuté v prospech RVR 

 č. k. 2S/56/2019
IN TV, s.r.o. – proti rozhodnutiu č. ROL/1/2019 o uložení sankcie – odňatie licencie

RVR rozhodnutím č. ROL/1/2019 zo dňa 14. 1. 2019 odňala vysielateľovi IN TV, s r.o. licencie č. T/181 a TD/13 z dôvodu, že 
účastník konania uskutočnil prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou a podielu na hlasovacích právach 
vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv vysiela-
teľa s licenciou počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu RVR s takým prevodom. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 30. 6. 2021 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 2S/56/2019-69 žalobu zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 10. 2021.  

V konaní

 č.k. 5S/29/2020
Automation & Business, s. r. o. – proti rozhodnutiu č. R/142/2019 o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové 
vysielanie

RVR rozhodnutím č. R/142/2019 zo dňa 20. 11. 2019 v rámci jesenného výberového konania zamietla žiadosť účastníka konania 
o udelenie licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby SUB FM zo dňa 10. 10. 2019.

Účastník konania podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/102/2020
C.S.M. group s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/1/2020 o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu RVR 
s prevodom obchodného podielu

RVR rozhodnutím č. RZŽ/1/2020 zo dňa 25. 3. 2020 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa C.S.M. group s.r.o. zo dňa 
18. 2. 2020 o udelenie predchádzajúceho súhlasu RVR s prevodom obchodného podielu držiteľa licencií č. R/121 a RD/20.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/103/2020
C.S.M. group s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/2/2020 o zamietnutí žiadosti o zmenu licencií č. R/121 a RD/20 na rozhla-
sové vysielanie

RVR rozhodnutím č. RZŽ/2/2020 zo dňa 25. 3. 2020 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa C.S.M. group s.r.o. zo dňa 
18. 2. 2020 o zmenu licencií č. R/121 a RD/20 na rozhlasové vysielanie v časti Názov programovej služby a Podiely progra-
mových typov.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

6.2.2 Konania o žalobách podaných proti rozhodnutiam Rady vedených    
            na krajskom súde vo veciach týkajúcich sa obsahu vysielania
V roku 2021 prebiehalo vo veciach týkajúcich sa obsahu vysielania pred KS v Bratislave päťdesiatšesť súdnych sporov (vrá-
tane sporov prebiehajúcich v kasačnom konaní na NS SR, resp. od 1. 8. 2021 NSS SR), pričom jeden súdny spor bol z roku 
2014, dva z roku 2016, šesť z roku 2017, štrnásť z roku 2018, dvadsaťštyri z roku 2019, päť z roku 2020 a štyri z roku 2021.  

KS v Bratislave v piatich prípadoch žalobu proti rozhodnutiu RVR zamietol. Z uvedeného počtu nebola ani v jednom prípade 
proti rozsudku KS v Bratislave o zamietnutí žaloby podaná kasačná sťažnosť. 

Počet konaní  
vedených na KS

Potvrdené  
rozhodnutia 

Zrušené  
rozhodnutia

Zastavené  
z proces. dôvodov

Do konca roka 
nerozhodnuté

50 5 0 0 45
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Rozhodnuté v neprospech RVR

 č. k. 2S/54/2017
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/4/2017 o uložení sankcie – pokuty vo výške 10 000 eur a RP/5/2017 o uložení 
sankcie – pokuty vo výške 2 500 eur

1.)  RVR rozhodnutím č. RP/4/2017 zo dňa 24. 1. 2017 rozhodla o uložení sankcie – pokuty vo výške 10 000 eur za poru-
šenie povinnosti ustanovenej v § 19a ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
dňa 4 3. 2013 o cca 19:36 h odvysielal v rámci programu Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý 
svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stra-
tou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti. 

2.)  RVR rozhodnutím č. RP/5/2017 zo dňa 24. 1. 2017 rozhodla o uložení sankcie – pokuty vo výške 2 500 eur za poruše-
nie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK v podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program s ná-
zvom Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce zo-
brazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, 
zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiam RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 26. 6. 2019 roz-
sudkom sp. zn. 2S/54/2017-55, 2S/76/2017-55 rozhodnutia RVR č. RP/4/2017 a RP/5/2017 zrušil a vec jej vrátil na ďalšie 
konanie. RVR následne podala v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči rozsudku KS v Bratislave. NS SR dňa 25. 3. 2021 
rozsudkom vo veci sp. zn. 10Asan/33/2019 rozhodol o zamietnutí kasačnej sťažnosti RVR. RVR následne na základe pred-
metného rozsudku rozhodnutím č. RP/25/2021 rozhodla o uložení úhrnnej sankcie - pokuty za vyššie špecifikované poru-
šenia ZVR vo výške 3 319 eur; došlo teda k zníženiu pôvodne uloženej sankcie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
10. 5. 2021.  

 č. k. 6S/217/2017
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/26/2017 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/26/2017 zo dňa 30. 8. 2017 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16  ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jed-
notka odvysielal dňa 17. 12. 2016 v čase o cca 19:00 h program Správy RTVS s príspevkom Denník Pravda je údajne na pre-
daj, v ktorom boli prezentované špekulatívne informácie týkajúce sa údajného predaja denníka Pravda finančnej skupine 
Penta, pričom priame a jednoznačné stanovisko zástupcov denníka Pravda, prípadne jeho vydavateľa ako dotknutej stra-
ny k danej problematike nebolo v príspevku sprostredkované, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť  
a nestrannosť spravodajského programu. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 25. 6. 2020 roz-
sudkom vo veci sp. zn. 6S 217/2017-87 žalobu zamietol. Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči 
rozsudku KS v Bratislave. NS SR dňa 28. 4. 2021 rozsudkom vo veci sp. zn. 8Asan/27/2020 zmenil rozsudok KS v Bratislave 
zo dňa 25. 6. 2020 tak, že rozhodnutie RVR č. RL/26/2017 zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Následne RVR rozhodnu-
tím č. RZK/23/2021 zo dňa 1. 7. 2021 konanie zastavila.   

V konaní

 č. k. 2S/189/2014
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RL/025/2014 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zá-
kona

RVR rozhodnutím č. RL/025/2014 zo dňa 27. 5. 2014 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – upozor-
nenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktorého sa vysielateľ dopustil 
tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 22. 10. 2013 o cca 19:00 h odvysielal v rámci programu Televízne 
noviny príspevok s názvom Bajan rozhoduje o projekte brata, v ktorom nebol poskytnutý relevantný priestor na vyjadrenie 
dotknutej strane, starostovi Petržalky V. Bajanovi k prezentovanej téme – údajné poskytovanie nadštandardných výhod 
projektu jeho brata, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  KS v Bratislave dňa 31. 5. 2017 rozsud-
kom sp. zn. 2S/189/2014-41 rozhodnutie RVR č. RL/025/2014 zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Proti predmetnému 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o JSO audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 9. 12. 2020 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 2S 135/2018-55 žalobu zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 3. 2021. 

 č. k. 5S/133/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/13/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/13/2019 zo dňa 3. 4. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. b) ZVR tým, že dňa 11. 9. 2018 o cca 21:45 h odvysielal na televíznej 
programovej službe JOJ program Ministri, v ktorom došlo k zosmiešňovaniu, znevažovaniu a hanobeniu výzoru predstavi-
teľov cirkvi, významu cirkevných obradov, sviatostí a úkonov, čím predstaviteľov cirkvi ako aj veriacich hrubo urážal, a teda 
porušil zákaz otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. RVR na KS v Bratislave. KS v Bratisla-
ve dňa 23. 2. 2021 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 133/2019-58 žalobu zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  
15. 4. 2021. 

 č. k. 5S/130/2019
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/16/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 16 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/16/2019 zo dňa 7. 5. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 16 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvy-
sielal dňa 2. 1. 2019  v čase o cca 14:52 hprogram Niečo na tej Mary je, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia 

- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,
-  § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, 

frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké  
a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 ro-
kov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov  
do 15 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. RVR na KS v Bratislave. KS v Bratisla-
ve dňa 23. 2. 2021 rozsudkom vo veci sp. zn. 5S 130/2019-46 žalobu zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  
17. 6. 2021. 

 č. k. 5S/198/2020
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/42/2020 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/42/2020 zo dňa 9. 9. 2020 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za 

1.)  porušenie povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) ZVR tým, že na televíznej programovej službe WAU odvy-
sielal dňa 16. 1. 2020 o cca 17:12 hod. komunikát propagujúci kinematografické dielo Príliš osobná známosť, ktorý 
naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná,

2.)  porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 ZVR tým, že odvysielal na televíznej programovej službe WAU dňa  
16. 1. 2020 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. – reklamný blok v čase od cca 17:06:50 hod. do cca 17:12:34 
hod. v trvaní cca 5 minút a 44 sekúnd, – reklamný blok v čase od cca 17:33:29 hod. do cca 17:39:42 hod. v trvaní cca 
6 minút a 13 sekúnd, – komunikát propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v čase od cca 17:39:48 hod. a 17:40:22 hod., 
ktorý naplnil definíciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona ZVR a ktorý trval cca 34 sekúnd, čiže 
odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 31 sekúnd, čím došlo k prekročeniu 
času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 31 sekúnd. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 6. 7. 2021 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 5S 198/2020-66 žalobu zamietol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 9. 2021. 

http://www.joj.sk
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 č. k. 2S/81/2017
D.EXPRES, k.s. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/21/2016 o zamietnutí žiadosti o udelenie výnimky

RVR rozhodnutím č. RZŽ/21/2016 zo dňa 20. 12. 2016 rozhodla o  zamietnutí žiadosti vysielateľa D.EXPRES, k.s. zo dňa  
7. 12. 2016 o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) ZVR posudzovanej rámci SK č. 866/SKI/2016 v časti žiadosti o ude-
lenie výnimky z  povinnosti vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej 
služby podľa § 28b ods. 1 ZVR a § 28b ods. 4 ZVR. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 11. 3. 2020 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 2S 81/2017-51 rozhodnutie RVR zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. RVR následne dňa 17. 6. 2020 
rozhodnutím č. RZŽ/5/2020 opätovne rozhodla o zamietnutí žiadosti zo dňa 7. 12. 2016 o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 
písm. o) ZVR posudzovanú v rámci SK č. 866/SKI/2016 vedeného s účastníkom konania, D.EXPRES, k.s. Voči predmetnému 
rozhodnutiu RVR podal vysielateľ v zákonnej lehote žalobu na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 5S/118/2017
FRONTINUS s.r.o. - proti rozhodnutiu č. RP/26/2017 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a sankcie - 
pokuty vo výške 15 000 eur 

RVR rozhodnutím RP/26/2017 zo dňa 25. 4. 2017 uložila vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. 

1.)  sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvis-
losti s tým, že dňa 2. 10. 2016  o cca 9:34 h odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus program 
Debata na telefón, ktorý obsahoval vyhranené a výlučne jednostranné názory Milana Mazureka k témam týkajúcim 
sa riešenia rómskej problematiky, väzenského systému, sociálneho systému, dôchodkov, prerozdeľovania verej-
ných financií a tiež kritické vyjadrenia ku konaniu vlády, predstaviteľov koalície i opozície, výboru pre ľudské práva, 
riaditeľa RTVS Václava Miku, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, Lucie Nicholsonovej a mimovládnych or-
ganizácií, konkrétne mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu, bez akejkoľvek názorovej oponentúry, čím prišlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu,

2.)  sankciu – pokutu vo výške 15 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti 
s tým, že dňa 2. 10. 2016 o cca 9:34 h odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Frontinus program Debata 
na telefón, v ktorom došlo v dôsledku stavania príslušníkov rómskeho etnika do kontrastu s majoritou a vyjadrení 
o ich neprispôsobivosti, sociálnych výhodách, násilí vandalizme k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať 
nenávisť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, v dôsledku vyjadrení o nebezpečenstve, 
ktoré predstavuje skupina islamských imigrantov k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na zá-
klade viery a náboženstva a v dôsledku explicitných urážlivých vyjadrení na adresu rómskeho etnika k porušeniu 
zákazu otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31.12. 2021 bola vec v konaní. 

 č. k. 1S/2/2018
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/38/2017 o uložení sankcie – pokuta vo výške 500 eur

RVR rozhodnutím č. RP/38/2017 zo dňa 21. 11. 2017 uložila vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., okrem iného, 
sankciu – pokutu vo výške 500 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že

1.)  nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash zo dňa 2. 5. 2017 odvysielaného  
v čase o cca 00:50 h v rámci programovej služby TV MARKÍZA, 

2.)  nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Da Vinciho Kód zo dňa 13. 5. 2017 odvysielaného 
v čase o cca 22:35 h v rámci programovej služby TV MARKÍZA, čím došlo k porušeniu povinnosti poskytnúť RVR 
súvislé záznamy vysielania do 15 dní od doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR v bode 2.) na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v ko-
naní.

rozsudku podala RVR v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť. NS SR rozsudkom sp. zn. 5Asan/6/2018 zo dňa 31. 7. 2019 rozsu-
dok KS v Bratislave, č.k. 2S/189/2014-43 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. KS v Bratislave dňa 19. 2. 2020 rozsudkom 
sp. zn. 2S/171/2019-107 rozhodnutie RVR opätovne zrušil a vrátil jej vec na ďalšie konanie, pričom RVR opätovne podala voči 
rozsudku KS v Bratislave v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.  

 č. k. 1S/43/2017
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/35/2016 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/35/2016 zo dňa 8. 11. 2016 uložila vysielateľovi RTVS a sankciu – upozornenie na porušenie záko-
na za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
Jednotka odvysielal dňa 20. 3. 2016 v čase o cca 11:55 h program O 5 minút 12, v ktorom v rámci diskusie neposkytol dosta-
točne vyvážený priestor na reakciu k prezentovaným skutočnostiam všetkým zúčastneným stranám a zároveň moderátor 
programu túto diskusiu náležitým spôsobom neusmerňoval tak, aby bola politicky vyvážená, čím nebola zabezpečená ob-
jektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/55/2017
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/38/2016 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona 

RVR rozhodnutím č. RL/38/2016 zo dňa 22. 11. 2016 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jed-
notka odvysielal dňa 24. 4. 2016 v čase o cca 19:00 ho program Správy RTVS a v rámci neho príspevok s názvom Za kauzu 
predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť, v ktorom nesprostredkoval stanovisko GP ku konkrétnym 
skutočnostiam týkajúcim sa zrušenia obvinení voči deviatim osobám v kauze piešťanského CT, čím došlo k porušeniu po-
vinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov.  

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/234/2016
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/32/2016 o uložení sankcie – pokuty vo výške 2 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/32/2016 zo dňa 5. 9. 2016 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 2000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR  za to, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysiela-
nia programu Profesionáli odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca 19.45 h do 15 dní od 
doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 30. 5. 2019 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 6S/234/2016-35 rozhodnutie RVR zrušil a vátil jej vec na ďalšie konanie. RVR následne dňa 3. 7. 2019 
rozhodnutím č. RP/24/2019 opätovne rozhodla o  porušení povinnosti ustanovenej § 16 ods. 3 písm. l) ZVR vysielateľom 
v  súvislosti s  tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Profesionáli odvysielaného na 
programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 1. 2016 v čase o cca 19:45 h do 15 dní od doručenia žiadosti RVR o poskytnutie toh-
to záznamu vysielania. Voči predmetnému rozhodnutiu RVR podal vysielateľ v zákonnej lehote žalobu na KS v Bratislave.  
K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/247/2016
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. – proti rozhodnutiu č. RP/38/2016 o uložení sankcie – pokuty vo výške 30 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/38/2016 zo dňa 3. 11. 2016 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – po-
kutu vo výške 30 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. k) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch  
21., 22. a 23. 12. 2015 neodvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA oznam o porušení zákona, ktorého odvy-
sielanie bolo účastníkovi konania uložené rozhodnutím RVR č. RO/1/2015 zo dňa 27. 10. 2015 ako sankcia za porušenie usta-
novenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR odvysielaním príspevku Zvláštne správanie lekára dňa 31. 3. 2015 v programe Televízne noviny 
na programovej službe TV MARKÍZA, čím došlo k porušeniu povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona v primeranom 
rozsahu, forme a vysielacom čase určenom RVR.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.
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Babiš, pričom zástupcovia týchto médií nedostali priestor na vyjadrenie k údajnému ovplyvňovaniu obsahu týchto médií 
Andrejom Babišom, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 19. 1. 2020 rozsud-
kom vo veci sp. zn. 2S 121/2018-84 žalobu zamietol. Vysielateľ následne podal v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť voči 
rozsudku KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní. 

 č. k. 1S/86/2018
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/17/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 10 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/17/2018 zo dňa 23. 5. 2018 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – po-
kutu vo výške 10  000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v  súvislosti s  tým, že na televíz-
nej programovej službe TV DOMA dňa 8. 12. 2017 v čase cca o 16:53 h odvysielal program Tri sestry, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa  
 -  § 1 ods. 1 písm. a) JSO zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej  
  násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, 

- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 
-  § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob 

a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo 
programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 
5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
JSO

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/129/2018
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/21/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 7 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/21/2018 zo dňa 20. 6. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 7 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že 

1.)  v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 18. 12. 2017 v čase o cca 20:32 h program Smr-
tonosná pasca 4.0, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace 
kritéria podľa ustanovenia   
    - § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie,   
   - § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,   
    - § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho 
       klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním  
      ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 

2.)  v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 7. 1. 2018 v čase o cca 14:30 h a v rámci programovej služby 
JOJ PLUS dňa 5. 1. 2018 v čase o cca 20:32 h program Smrtonosná pasca: Opäť v akcii, ktorý označil ako nevhodný 
pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritéria podľa ustanovenia 

- § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, 
-  § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre malole-

tých divákov do 15 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/174/2018
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/27/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 10 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/27/2018 zo dňa 28. 8. 2018 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 2. 2018 v čase 
o cca 8:47 h odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Zámena manželiek, ktorý označil ako ne-
vhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 

 č. k. 5S/35/2018
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/41/2017 o uložení sankcie – pokuta vo výške 6 638 eur

RVR rozhodnutím č. RP/41/2017 zo dňa 20. 12. 2017 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislé 
záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v rámci televíznej 
programovej služby JOJ v období od 1. do 28. 2. 2013.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/49/2018
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/44/2017 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/44/2017 zo dňa 6. 12. 2017 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe Rádio 
Patria odvysielal dňa 18. 4. 2017 v čase o cca 16:25 h v rámci programového prúdu Hangadó (Zvuk-art) spravodajský blok 
čítanie prehľadu zahraničnej tlače, v ktorom odzneli v súvislosti s aktuálnou situáciou v Maďarsku, týkajúcou sa prijatia 
zákona o vysokých školách, informácie a boli prezentované názory vyznievajúce kriticky vo vzťahu k postupom súčasnej 
vlády V. Orbána v tejto veci, a to bez toho, aby účastník konania tieto dostatočným spôsobom vyvažoval, čím došlo k poru-
šeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/65/2018
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/1/2018 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/1/2018 zo dňa 10. 1. 2018 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že 

1.)  dňa 14. 2. 2017 v čase o cca 10:02 h na programovej službe Jednotka v rámci programu Diagnóza vražda odvysielal 
doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli v súlade s nasledovnými 
požiadavkami ustanovenými VTSP: § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na zabez-
pečenie ich čitateľnosti, 

2.)  dňa 17. 2. 2017 v čase o cca 10:01 h na programovej službe Dvojka v rámci programu Lampióniky odvysielal doplnko-
vú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadav-
kami ustanovenými VTSP: § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia určitých titulkov nebol primeraný na zabezpečenie 
ich čitateľnosti, čím došlo k porušeniu povinnosti, aby boli titulky pre osoby so sluchovým postihnutím v súlade  
s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá MK SR podľa § 18aa ods. 2 ZVR.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 5S/83/2018
RTVS - proti rozhodnutiu č. RP/9/2018 o uložení sankcie – pokuty vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/9/2018 zo dňa 21. 3. 2018 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 18b ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že neuplatnil označenie o sprevádzaní programu hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich - označenie AD (audio description) v prehľade programov, ktoré poskytuje na zverejnenie 
periodickej tlači, ktoré sa týkali vysielania programu Prípady 1. oddelenia z dní 20. a 21. 6. 2017 na televíznej programovej 
službe Jednotka.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 2S/121/2018
RTVS – proti rozhodnutiu č. RO/1/2018 o uložení sankcie – odvysielať oznam o porušení zákona

RVR rozhodnutím č. RO/1/2018 zo dňa 18. 4. 2018 uložila RTVS sankciu – odvysielať oznam o porušení zákona za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR, ktorého sa vysielateľ dopustil tým, že dňa 20. 10. 2017 v čase o cca 19:30 h 
v rámci programovej služby Jednotka odvysielal v programe Správy RTVS príspevok informujúci o priebehu parlamentných 
volieb v Českej republike, v ktorom odznela kritika českých médií Lidové noviny a Mladá Fronta DNES, ktoré vlastnil Andrej 
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Ľuboš Sarnovský (moderátor v štúdiu): „Kúpiť si jachtu, dom, alebo pomôcť charite? Pre väčšinu z nás je to iba sen, no pre 
niekoho možno už čoskoro realita hraničiaca so zázrakom.“

Adriana Kmotríková (moderátorka v  štúdiu): „Pri výhre v  lotérii je to možné. Najmä ak jej výška dosahuje neuveriteľných 
90 000 000 eur. Stačí mať na tikete tie správne čísla.“

Záber na dvoch mužov pravdepodobne v tipovacej kancelárii, zábery na vypĺňanie a odovzdanie hracieho tiketu; záber na 
vypĺňanie tiketu s logom spoločnosti Tipos – tiket „loto“, kamera sa vzďaľuje, tiket vypĺňa žena. 

Michal Rybanský (reportér): „V osemnástich krajinách Európy opäť stúpa napätie. Hrá sa totiž o nemalé peniaze. Len u nás 
každý týždeň pokúša šťastie takmer 200 000 ľudí.“

Rastislav Čépe (hovorca TIPOS) v exteriéri: „V čase hry o 90-miliónový Eurojackpot sa toto číslo alebo tento počet až zdvoj-
násobí.“

Zábery na osudie s loptičkami s číslami; loptičky sa v osudí krútia. 
...

Rastislav Čépe (hovorca TIPOS): „Ak by hráč zo Slovenska vyhral fantastických 90 000 000 eur v lotérii Eurojackpot, tak určite 
nemusí kvôli tomu zháňať kamión, ale tieto peniaze mu budú pripísané na jeho bankový účet.“

Záber na súťažné tikety – 5 z 35, euromilióny, loto, pričom ruka vyberá trikrát po sebe tiket loto. Prestrih na vypĺňanie 
tiketu loto. Záber na muža v miestnosti pred pracovným okienkom, žena za okienkom dáva lístok do prístroja. Prestrih na 
reportéra.

Michal Rybanský (reportér) v exteriéri: „A to v plnej výške, keďže táto suma nepodlieha dani. Nie nadarmo sa hovorí, že malé 
peniaze, malé problémy, a tie veľké... Veď to poznáte. Stať sa z večera do rána multimilionárom je zmena, ktorá dokáže otriasť 
aj silnými povahami. Niet divu, že niektorí s týmito peniazmi potrebujú trochu pomôcť.“ (kamera sníma nápis na budove za 
reportérom – „poliklinika“)
...

Záber na ruku pri okienku, ktorá drží kontrolný ústrižok s textom „euro jackpot“. 
...

Záber na osudie s loptičkami s číslami, ruka v rukavičke ukladá loptičky do puzdra; prestrih na žrebovanie loptičiek s čís-
lami v malom osudí.
...

Záber na prístroj, ktorý vytlačí ústrižok s textom „euro jackpot“, prestrih na ženu za okienkom, ktorá podáva druhej žene 
pred okienkom takýto lístok s textom „euro jackpot“.

ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 ZVR.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/46/2019
Púchovská kultúra, s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/4/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 1 659 eur

RVR rozhodnutím č. RP/4/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi Púchovská kultúra, s r.o. sankciu – pokutu vo výške 
1 659 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15a ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 6., 8. a 10. 8. 2018 vysielal 
programovú službu PuTV bez udelenej licencie.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/47/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/5/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 8 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/5/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 

2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ktoré podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do  
15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne 
uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/196/2018
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/32/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 1 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/32/2018 zo dňa 10. 10. 2018 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 1 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l)  ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Tango a Cash odvysielaného na programovej službe DAJTO dňa 30. 3. 2018 
v čase o cca 01:51 h do 15 dní od doručenia žiadosti RVR o poskytnutie tohto záznamu vysielania.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/196/2018
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/34/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 13 276 eur

RVR rozhodnutím č. RP/34/2018 zo dňa 7. 11. 2018 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo 
výške 13 276 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že: 

1.) dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 11:02 h na programovej službe TV DOMA v rámci programu Nikdy ťa neopustím (21. časť), 
2.) dňa 5. 4. 2018 v čase o cca 12:18 h na programovej službe TV DOMA v rámci programu Nikdy ťa neopustím (22. časť), 
3.) dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 10:52 h na programovej službe TV DOMA v rámci programu Nikdy ťa neopustím (23. časť),
4.)  dňa 6. 4. 2018 v čase o cca 12:07 h na programovej službe TV DOMA v rámci programu Nikdy ťa neopustím (24. časť),

odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav 
v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/19/2019
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/38/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 10 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/38/2018 zo dňa 19. 12. 2018 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 10 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 33 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2018 o cca 19:12:37 h, teda v čase medzi 06:00 h a 22:00 h, reklamu na alkoholický 
nápoj Black Fox.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/12/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/39/2018 o uložení sankcie – pokuta vo výške 9 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/39/2018 zo dňa 19. 12. 2018 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 9 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 
25. 7. 2018 o cca 19:47 h program Profesionáli, klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím nezabez-
pečil časové zaradenie tejto zložky programovej služby v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/48/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/2/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 6 638 eur

RVR rozhodnutím č. RP/2/2019 zo dňa 23. 1. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ v programe Noviny 
TV JOJ zo dňa 30. 5. 2018 odvysielaného o cca 19:30 h odvysielal príspevok Na koho sa usmeje šťastie, v rámci ktorého od-
vysielal informácie o hre EUROJACKPOT spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., cit.:
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 č. k. 1S/109/2019
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/12/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 33 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/12/2019 zo dňa 20. 3. 2019 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 33 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že 

1.)  dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 18:14 h a  18:39 h odvysielal upútavky na program Televízne noviny odvysielaný dňa  
28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 h 

2.)  dňa 28. 8. 2018 v čase o cca 19:00 h odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Po 
pôrode skončila v kóme,

3.) dňa 30. 8. 2018 v čase o cca 17:28 h odvysielal program Reflex,
4.) dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 17:31 h odvysielal program Reflex,
5.)  dňa 13. 9. 2018 v čase o cca 19:02 h odvysielal program Televízne noviny a v rámci neho príspevok s názvom Smrť po 

pôrode,

ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania, a síce zobrazením záberov rodičky Márie Živojinovej pri pôrode, zobraze-
ním jej bezvládneho tela v stave kómy ako trpiacej a umierajúcej  ľudskej bytosti zasiahli do jej ľudskej dôstojnosti. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 2S/111/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/15/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/15/2019 zo dňa 17. 4. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal RVR na jej vyžiadanie súvis-
lý záznam vysielania programu Plastiková nevesta (dve časti) odvysielaného na programovej službe WAU dňa 17.11. 2018 
v čase o cca 07:20 h.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/157/2019
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/18/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 6 638 eur

RVR rozhodnutím č. RP/18/2019 zo dňa 5. 6. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že 

1.) dňa 16. 12. 2018 v čase o cca 14:11 h na programovej službe WAU v rámci programu Inkognito, 
2.)  dňa 6. 1. 2019 v čase o cca 16:53 h na programovej službe WAU v rámci programu Inkognito,

odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so 
zvukovou stopou programu;

a za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že 

1.) dňa 16. 12. 2018 v čase o cca 14:11 h na programovej službe WAU v rámci programu Inkognito, 
2.)  dňa 6. 1. 2019 v čase o cca 16:53 h na programovej službe WAU v rámci programu  Inkognito, 

odvysielal  doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav 
v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 2S/137/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RP/19/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 5 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/19/2019 zo dňa 5. 6. 2019 uložila RTVS sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Jednotka v programe Správy RTVS zo dňa 
11. 12. 2018 v čase o cca 19:45:58 h odvysielal príspevok V rozprávke Vianočné želanie sa plnia sny, v rámci ktorého odvysielal 
informácie o programe Vianočné želanie, cit.:

odvysielal dňa 8. 9. 2018 v čase o cca 20:12 h program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do  
15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO „vulgárne vyjadrovanie“, ktoré pod-
mieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním 
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/52/2019
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/6/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 12 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/6/2019 zo dňa 6. 2. 2019 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo 
výške 12 000 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 6. 2018 v čase o cca 
20:16 h odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Parker, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO „vulgárne 
vyjadrovanie“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov 
do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nespráv-
ne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 2S/48/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/7/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 11 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/7/2019 zo dňa 6. 2. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 11 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že program Návštevníci 3: Revolúcia odvysielaný na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 10. 6. 2018 o cca 12:59:29 h v trvaní cca 146 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných 
prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 5S/44/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RP/1/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 6 638 eur

RVR rozhodnutím č. RP/1/2019 zo dňa 14. 1. 2019 uložila RTVS sankciu – pokutu vo výške 6 638 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 35 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 1. 7. 2018 počas priameho 
prenosu športového podujatia, futbalového zápasu FIFA MS 2018 Španielsko - Rusko odvysielaného v čase od 15:52 hod., 
odvysielal o cca 16:37:06 hod. sponzorský odkaz označujúci za sponzora programu stávkovú kanceláriu Fortuna, ktorý bol 
vysielaný od cca 36. minúty a 56. sekundy zápasu do cca 37. minúty a 13. sekundy zápasu, čím došlo k porušeniu povinnosti 
zaradiť reklamné šoty iba medzi jednotlivé časti podujatia alebo počas prestávok v ňom.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. KS v Bratislave dňa 10. 12. 2019 rozsud-
kom sp. zn. 5S 44/2019-45 rozhodnutie RVR č. RP/1/2019 zrušil a vec jej vrátil na ďalšie konanie. RVR podala voči rozsudku 
KS v Bratislave kasačnú sťažnosť. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 5S/95/2019
MAC TV s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/11/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 8 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/11/2019 zo dňa 20. 3. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ 
PLUS odvysielal dňa 29. 9. 2018 v čase o cca 20:14 h program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 15 rokov a ktorý naplnil hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO „vulgárne vyjadrovanie“, ktoré 
podmieňuje klasifikáciu tohto programu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.
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 č. k. 1S/121/2019
D.EXPRES, k.s. – proti rozhodnutiu č. RZŽ/3/2019 o zamietnutí žiadosti o udelenie výnimky

RVR rozhodnutím č. RZŽ/3/2019 zo dňa 6. 3. 2019 rozhodla o zamietnutí žiadosti vysielateľa D.EXPRES, k.s. zo dňa 9. 1. 2019 
o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) ZVR posudzovanej v rámci SK č. 439/SKI/2019 vedeného s účastníkom konania, 
D.EXPRES, k.s.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave.  K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/152/2019
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/21/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 10 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/21/2019 zo dňa 5. 6. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že 

1.) odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 1. 12. 2018 v čase od 20:00:00 h do 20:59:59 h
- reklamný blok v čase od cca 20:00:25 h do cca 20:07:34 h v trvaní 7 minút a 9 sekúnd,
- reklamný blok v čase od cca 20:45:47 h do cca 20:50:37 h v trvaní 4 minúty a 50 sekúnd,
-   komunikát propagujúci súťaž Bohatá zima s TV JOJ v čase od cca 20:50:41 h do 20:51:10 h, ktorý naplnil definí-

ciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR  a ktorý trval cca 29 sekúnd,

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 28 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času 
vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 28 sekúnd,

2.)  odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 8. 12. 2018 v čase od 12:00:00 h do 12:59:59 h
- reklamný blok v čase od cca 12:05:26 h do cca 12:11:25 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd,
- reklamný blok v čase od cca 12:39:44 h do cca 12:45:43 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd,
-  komunikát propagujúci súťaž Bohatá zima s TV JOJ v čase od cca 12:45:47 h do 12:46:16 h, ktorý naplnil definí-

ciu telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd,

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd, čím došlo k prekročeniu 
času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 27 sekúnd,

3.)  odvysielal na televíznej programovej službe JOJ dňa 8. 12. 2018 v čase od 14:00:00 h do 14:59:59 h
- reklamný blok v čase od cca 14:08:45 h do cca 14:14:44 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd,
- reklamný blok v čase od cca 14:38:01 h do cca 14:44:00 h v trvaní 5 minút a 59 sekúnd,
-  komunikát propagujúci súťaž Bohatá zima s TV JOJ v čase od cca 14:14:48 h do 14:15:17 h, ktorý naplnil definíciu 

telenákupného šotu podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVR a ktorý trval cca 29 sekúnd,

čiže odvysielal reklamné a telenákupné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 27 sekúnd, čím došlo k prekročeniu 
času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 27 sekúnd,

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/163/2019
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/22/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 500 eur

RVR rozhodnutím č. RP/22/2019 zo dňa 3. 7. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
odvysielal dňa 6. 1. 2019 o cca 9:39 h, 10:10 h, 10:31 h, 17:53 h a 18:11 h upútavku na program Policajtov švagor, ktorá naplnila 
definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 ZVR a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 ZVR, pri ktorej nezabezpečil, aby 
bola vysielaná reklama slušná.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/139/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/8/2019 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/8/2019 zo dňa 20. 3. 2019 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona 

Viliam Stankay, moderátor: „Každé želanie sa raz splní. Aj o tom je nová rozprávka Vianočné želanie. Vznikla v koprodukcii 
RTVS a na svoje si prídu nielen deti, ale aj dospelí. Spleť humoru, napätia aj tajomstiev v magickej atmosfére sviatkov odvy-
sielame na Vianoce.“

V zábere zimná krajinka so zámkom a ľadovcami, v strede veľký nápis zlatej farby VIANOČNÉ ŽELANIE. Po tomto zábere 
nasledujú ukážky z filmu. Najprv interiérový záber zo zámku. Dej sa presunie von a v zasneženej prírode vidno princeznú 
Michaelu a kováča Martina. Konkrétne bolo zobrazené ich stretnutie. Zvukovú stopu tvorí jedna z piesní z rozprávky.

Emília Lengyelová, redaktorka: „Princezná Michaela sa vydá na tajomný vrch. Verí, že tam nájde zázračnú korunu, ktorá vylieči 
jej otca. Do cesty sa jej pripletie nevidiaci kováč Martin, ktorý svojou odvahou a odhodlaním prelomí aj to najtemnejšie kúzlo.“

Simona Kollárová, princezná Michaela: „Táto rozprávka nesie v sebe také ľudské hodnoty, ktoré sa v našom svete už často 
vytrácajú a veľa ľudí myslí už len na seba.“ (Počas rozhovoru v pozadí tri banery na film, kde vidno názov Vianočné želanie 
a vyobrazenie hlavných postáv).

Tomáš Dušička, scenárista: „V rozprávkach je čokoľvek možné a hlavne to, že netreba niekedy podceňovať ľudí, ktorí možno 
majú na prvý pohľad nejaký hendikep.“ (Počas rozhovoru v pozadí štyri banery na film, kde vidno názov Vianočné želanie 
a vyobrazenie hlavných postáv).

V pozadí filmová hudba. Detailný záber na princeznú Michaelu oblečenú v zelenom odeve podávajúcu meč kováčovi Mar-
tinovi. Ten je oblečený v béžovom odeve s veľkým množstvom gombíkov. Ďalší prestrih zobrazuje detailný záber na zámok 
v strede zimnej prírody. Následne vidno kone a sánkujúce sa deti na svahu pred zrubmi.

Emília Lengyelová: „Filmový štáb nakrúcal na rôznych miestach Slovenska aj Česka, napríklad na hrade Červený Kameň či na 
moravskom hrade Bouzov. Hercom utkvelo v pamäti najmä nakrúcanie v Zuberci.“

Richard Autner, kováč Martin: „Kedy sme mali mínus dvadsaťpäť stupňov Celzia, čo bola neskutočná zima. Ja som mal tri 
alebo štyri vrstvy termoprádla.“

Kováča Martina ťahá kôň v lese v hlbokom snehu. V ďalšom prestrihu detailný záber na strašidelného čarodejníka s dlhými 
šedivými vlasmi a obrovským zahnutým nosom, ktorý zájde s Martinom do chalúpky obkolesenej skalami a stromami. Ná-
sledne mu ponúkne nápoj. Nasledujúce zábery obsahujú pohľad do zámku, kde v prítomnosti princeznej Michaely zrejme 
jej otec (muž s dlhou šedivou bradou a dlhými vlasmi) korunuje Martina.

Emília Lengyelová: „Pod réžiu novej vianočnej rozprávky sa podpísal Peter Bebjak, ktorý má na konte filmy ako Čiara, Marhu-
ľový ostrov alebo Čistič. Režírovať rozprávku bolo preňho výzvou.“

Peter Bebjak, režisér: „Robiť ešte k tomu vianočnú rozprávku, je to o tom, že si už predstavujete tie rodiny, ako sedia po tej 
štedrovečernej večeri a čakajú na tú rozprávku a vtedy si uvedomíte, že vlastne musíte urobiť rozprávku pre všetkých.“ (Počas 
rozhovoru vidno v pozadí časť banneru na film s vyobrazením hlavných postáv).

Emília Lengyelová: „Rozprávku Vianočné želanie odvysiela Slovenská televízia na Štedrý večer. Emília Lengyelová, RTVS.“ (V 
pozadí šesť banerov na film s jeho názvom a s vyobrazením hlavných postáv).
...

Príspevok pokračuje zvukovou zložkou pozostávajúcou z filmovej hudby, ktorá je súčasťou rozprávky Vianočné želanie. 
V zábere kováč Martin s princeznou Michaelou stojaci oproti sebe. V ďalšom prestrihu na pozadí filmového záberu trblieta-
nie zlatej farby, z ktorého vzíde nápis VIANOČNÉ ŽELANIE, pod ním menším písmom UŽ ČOSKORO.

Mužský hlas: „Vianočné želanie, už čoskoro na Jednotke.“,

ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 ZVR.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.
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alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na  
§ 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/267/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/27/2019 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/27/2019 zo dňa 11. 9. 2019 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 3. 2. 2019 v čase o cca 13:03 h odvysie-
lal na televíznej programovej službe Jednotka program Občan za dverami a v rámci neho príspevok  Zdravie, s.r.o., čím došlo 
k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci tejto programovej služby, keďže účastník konania 
nesprostredkoval problematiku zisku zdravotných poisťovní v SR vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu a v 
relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zdravotných poisťovní.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/27/2020
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/36/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 500 eur

RVR rozhodnutím č. RP/36/2019 zo dňa 4. 12. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 17. 5. 2019 v čase o cca 08:52 h v rám-
ci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do  
12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia 

- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, 
-  § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spô-

sob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 
alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na  
§ 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/88/2020
IN TV, s.r.o. – proti rozhodnutiu č. RZK/4/2020 o zastavení správneho konania

RVR rozhodnutím č. RZK/4/2020 zo dňa 26. 2. 2020 rozhodla podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. 
o  správnom konaní o  zastavení správneho konania č. 638/SKL/2020 zo dňa 8. 1. 2020, nakoľko RVR nebola príslušným 
správnym orgánom na konanie a vec nebolo možné postúpiť príslušnému orgánu.

Účastník konania podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/193/2020
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/35/2020 o uložení sankcie – pokuta vo výške 663 eur

RVR rozhodnutím č. RP/35/2020 zo dňa 1. 7. 2020 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 663 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. b) ZVR tým, že v rámci 
televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 15. 11. 2019 o cca 6:02 h odvysielal program Teleráno obsahujúci informáciu 
o službe Romantický welness pobyt pre dve osoby na dve noci spoločnosti Zľavomat.sk, ktorá naplnila definíciu umiestňo-
vania produktov podľa § 39a ods. 1 ZVR, pričom v tomto programe došlo k priamej podpore predaja tejto služby.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2018 v čase o cca 20:00 h 
odvysielal na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko program Bez obalu, v rámci ktorého odzneli kritické vyjad-
renia a  jednostranné názory na adresu rímskokatolíckej cirkvi v súvislosti s  jej dvojtvárnosťou, sexuálnymi pedofilnými 
škandálmi, zneužívaním detí kňazmi a homosexualitou v cirkvi, bez náležitej názorovej oponentúry, čím došlo k porušeniu 
povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu.  

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/152/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/11/2019 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/11/2019 zo dňa 3. 4. 2019 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona za poru-
šenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko 
odvysielal dňa 25. 9. 2018 v čase o cca 12:30 h program Z prvej ruky, v ktorom odzneli v súvislosti s 20. výročím konca éry Vladi-
míra Mečiara informácie a boli prezentované názory vyznievajúce kriticky vo vzťahu k spôsobom a metódam vládnutia Vladimíra 
Mečiara, ako aj udalostiam spätým s érou tzv. mečiarizmu, a to bez toho, aby účastník konania tieto dostatočným spôsobom 
vyvažoval, čím došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/167/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/19/2019 o uložení sankcie -  upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/19/2019 zo dňa 22. 5. 2019 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 27. 11. 2018 v čase o cca 19:00 h odvy-
sielal na televíznej programovej službe Jednotka v rámci programu Správy RTVS príspevok s názvom Spor Ukrajina-Rusko, 
pričom dotknutá strana, predstavitelia Ukrajiny, nedostali priestor na vyjadrenie k odvysielaným kritickým vyjadreniam na 
incident v Kerčskom prielive a budúce politické dianie na Ukrajine v kontexte predmetného incidentu, ako ani k zobraze-
nému videozáznamu z vypočúvania zajatých ukrajinských námorníkov prezentujúcemu vyhranené názory na akciu ukrajin-
ského námorníctva v Azovskom mori, a ich stanovisko k danej téme nebolo účastníkom konania ani nijak sprostredkované, 
čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. 

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/244/2019
RTVS – proti rozhodnutiu č. RL/26/2019 o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona

RVR rozhodnutím č. RL/26/2019 zo dňa 28. 8. 2019 uložila vysielateľovi RTVS sankciu – upozornenie na porušenie zákona 
za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 1. 2019 v čase o cca 14:07 h 
odvysielal na televíznej programovej službe Dvojka program Halali a v rámci neho príspevok Sedemdesiatka tatranská, čím 
došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci tejto programovej služby, keďže účastník 
konania nesprostredkoval tému ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území SR,  
vo svojej programovej službe v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie 
bezzásahovosti.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/268/2019
MAC TV s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/32/2019 o uložení sankcie – pokuta vo výške 8 000 eur

RVR rozhodnutím č. RP/32/2019 zo dňa 6. 11. 2019 uložila vysielateľovi MAC TV s.r.o. sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur za 
porušenie povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvy-
sielal dňa 5. 3. 2019 v čase o cca 9:10 h program Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia 

- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie,
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu, expresívne vyjadrovanie, 
-  § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spô-

sob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela 
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 č. k. 5S/273/2021
RTVS – proti rozhodnutiu č. RP/30/2021 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/30/2021 zo dňa 25. 8. 2021 uložila RTVS sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 20 ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 1. 2021 o cca 8:37 hod. odvysielal na programovej službe Dvoj-
ka program Súrodenci označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto 
programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 Vyhlášky MK SR zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 6S/307/2021
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/35/2021 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/35/2021 zo dňa 6. 10. 2021 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 23. 1. 2021 o cca 23:27 hod. 
a dňa 24. 1. 2021 o cca 00:28 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal upútavky na program Jack Reacher 
2: Nevracaj sa, ktoré obsahovali výňatky z programu, na ktorý upútavajú, znázorňujúce scény násilia.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/273/2020
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/50/2020 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/50/2020 zo dňa 19. 11. 2020 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že 25. 5. 2020 v čase 
o cca 17:31 hod. odvysielal v rámci programovej služby DAJTO doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím k programu Dva a pol chlapa, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 25. 5. 2020 v čase o cca 17:31 hod. odvysielal 
v rámci programovej služby DAJTO doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu 
Dva a pol chlapa, ktoré neboli v súlade s nasledovnými požiadavkami ustanovenými VTPS: 

-  § 1 písm. d), nakoľko čas zobrazenia v prepise/popise skutkového stavu boldom, resp. podčiarknutím a boldom 
identifikovaných titulkov nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti, ktorý osobám so sluchovým postih-
nutím umožnil porozumieť jeho obsahu.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 1S/39/2021
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/9/2021 o uložení sankcie – pokuta vo výške 663 eur

RVR rozhodnutím č. RP/9/2021 zo dňa 10. 2. 2021 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu vo 
výške 663 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že

1.)  dňa 8. 6. 2020 v čase o cca 20:32 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA a dňa 10. 6. 2020 v čase  
o cca 20:18 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý ozna-
čil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia 
-  § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o JSO audiovizuálnych diel, 

zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej 
služby a spôsobe jeho uplatňovania vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, 

-  § 1 ods. 1 písm. d) JSO zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy, ktoré s prihliadnutím na  
§ 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do  
18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov 
nesprávne uplatnil JSO, 

2.)  dňa 2. 6. 2020 v čase o cca 00:29 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Vo 
štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa 
ustanovenia 
-  § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o JSO  audiovizuálnych diel, 

zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej 
služby a spôsobe jeho vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, 

čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil 
JSO.

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.

 č. k. 5S/77/2021
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. – proti rozhodnutiu č. RP/12/2021 o uložení sankcie – pokuta vo výške 3 319 eur

RVR rozhodnutím č. RP/12/2021 zo dňa 24. 2. 2021 uložila vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. sankciu – pokutu 
vo výške 3 319 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na televíznej programovej služ-
be DAJTO odvysielal dňa 8. 6. 2020 o cca 17:27 hod. program Dva a pol chlapa, pričom integrovaná hlasitosť tohto programu 
bola -22,4 LU, čiže o 0,1 LU vyššia, ako je cieľová úroveň stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky MK SR č. 468/2013 Z. z.  
o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len „vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), čím nezabezpe-
čil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby DAJTO bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými 
vyhláškou č. 468/2013 Z. z..

Vysielateľ podal v zákonnej lehote žalobu proti rozhodnutiu RVR na KS v Bratislave. K 31. 12. 2021 bola vec v konaní.
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7 Vzťahy Rady pre vysielanie a retransmisiu  
    s verejnosťou 
RVR sa usiluje o čo najtransparentnejšie fungovanie, preto neustále rozširuje spôsoby a kanály prostredníctvom ktorých 
verejnosti komunikuje výsledky svojej činnosti, a to ako vyplývajúce z kompetencií, ktoré sú jej dané ZVR a súvisiacou le-
gislatívou, tak aj realizované nad rámec zákonných kompetencií. 

Napriek tomu, že ZVR vyžaduje, aby RVR zverejnila z každého jej zasadnutia len zápisnicu, v roku 2021 pristúpila RVR k pra-
videlnému zverejňovaniu všetkých relevantných materiálov týkajúcich sa jednotlivých zasadnutí. Na webovom sídle RVR sú 
tak už pred samotným zasadnutím dostupné program zasadnutia, následne bezprostredne po jeho skončení aj pracovné 
materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom každého zasadnutia, ktoré slúžia ako podkladové materiály pre rozhodova-
nie členov RVR, ako aj kompletné zvukové záznamy riadnych bodov zasadnutí. Verejnosť tak má prístup napr. ku komplet-
ným analýzam monitorovaných programov, ktorých obsahom sa RVR zaoberá buďto na základe sťažností, alebo z vlastnej 
iniciatívy pri podozrení z porušenia ZVR, k pokladom, na základe ktorých RVR rozhoduje v rámci správnych konaní o uložení 
sankcií v prípade potvrdenia podozrenia z porušenia zákona, ako aj k skutočnostiam, ktorými sa RVR zaoberá pri rozhodo-
vaní v rámci licenčnej agendy, napr. pri udeľovaní a odnímaní licencií, registráciách retransmisie a v súvisiacich prípadoch, 
a to vrátane diskusie členov RVR, ktorá uzneseniam k jednotlivým bodom predchádza.

Systematicky RVR pristupuje aj ku komunikovaniu aktivít mimo zasadnutí, ktoré vzhľadom na zákonné povinnosti a právo-
moci RVR tvoria gro jej činnosti, a to pravidelným informovaním verejnosti o plánovaných a uskutočnených stretnutiach, 
ktorých obsah alebo výsledky sú relevantné pre širšie publikum. 

V neposlednom rade kladie RVR dôraz na aktivity edukačno-preventívneho charakteru, keďže svoju rolu v oblasti pôsobe-
nia elektronických médií nevníma ako obmedzenú len na posudzovanie súladu nimi poskytovaného obsahu so zákonným 
rámcom. Preto za významnú súčasť svojej komunikácie s verejnosťou v najširšom slova zmysle považuje RVR aj formál-
ne a neformálne stretnutia s vysielateľmi a ďalšími regulovanými subjektami, inými orgánmi, organizáciami, združeniami 
a pod. pôsobiacimi v oblasti mediálnej politiky, poskytovanie konzultácií, pripomienkovanie legislatívnych návrhov, odbor-
né expertízy a pod. Okrem iného je RVR otvorená aj možnostiam študentských stáží a spolupráci s akademickým prostre-
dím. 

Svoje aktivity v rámci budovania a upevňovania vzťahov s verejnosťou RVR dlhodobo rozširuje. Časť aktivít, ktoré už štan-
dardne realizovala, však boli pochopiteľne vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a s ňou súvisiace opatrenia 
v roku 2021 utlmené. O to intenzívnejšie sa RVR usilovala o hľadanie nových spôsobov a kanálov, prostredníctvom ktorých 
môže prispieť k formovaniu dobre fungujúceho mediálneho prostredia, so zreteľom na všetkých jeho aktérov.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že RVR s verejnosťou komunikuje najmä:
 �    prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky,
 �    prostredníctvom médií, ktoré o svojej činnosti pravidelne informuje formou tlačových správ a iných foriem tlačových 
      vyhlásení,
 �   poskytovaním odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a na 
     iné žiadosti o informácie a podnety podávané fyzickými a právnickými osobami,
 �    prostredníctvom organizácie konferencií, workshopov a verejných diskusií resp. aktívnou účasťou na podujatiach tohto  
     typu organizovanými inými subjektmi.

Prehľad najvýznamnejších aktivít RVR v oblasti vzťahov s verejnosťou realizovaných v roku 2021 na Slovensku, ako aj pre-
hľad žiadostí o poskytnutie informácií, sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách. Prehľad najvýznamnejších aktivít me-
dzinárodnej agendy je uvedený v kapitole 8.1.

7.1 Prehľad najvýznamnejších aktivít Rady na Slovensku
Podujatia organizované RVR mali kvôli stále pretrvávajúcej pandemickej situácii v roku 2021 prevažne formu online dis-
kusií. Tematicky boli primárne zamerané na oblasť európskych návrhov regulácie online platforiem a problematiku šírenia 
dezinformácií a nenávistných prejavov. Veľkú pozornosť venovala RVR aj oblasti mediálneho vzdelávania prostredníctvom 
dlhodobého projektu EduMediaTestu, na ktorom participuje už od roku 2020. 

Vzťahy Rady pre  

vysielanie a retransmisiu 

s verejnosťou7
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zachytávajúca, že žiaci sú kompetentní v technologických a digitálnych aspektoch, ale majú nedostatky v kritickom čítaní 
obsahu, ako aj v odhaľovaní falošných správ. 

Najvyššie skóre dosiahli v  oblasti technológie, keďže sa preukázali dobrými schopnosťami v  rámci získavania prístupu 
k publikovanému obsahu, správy obsahu a všeobecne získavania informácii z internetu. Druhé najvyššie skóre dosiah-
li v oblasti estetika, ktorej cieľom bolo posúdiť schopnosť spájať mediálnu produkciu s inými umeleckými disciplínami  
a odhaliť ich vzájomné vplyvy. Tretie najvyššie skóre získali testovaní študenti v časti postoje/hodnoty/stereotypy, ktorá 
skúma schopnosť identifikovať záujmy a hodnoty médií, či už explicitné alebo skryté, a zaujať k nim kritický postoj. Otázky v 
tejto časti sa zameriavajú na rozlíšenie pravdy od nepravdy v spravodajstve, ako aj na problémy súvisiace s dezinformácia-
mi. Najnižšie skóre dosiahli študenti v oblastiach tvorby mediálnych produktov a ich šírenia, ale najmä v oblastiach pome-
novaných percepcia mediálnych obsahov a jazyk, ktoré mapujú schopnosť posúdiť účinky médií, rozlišovať medzi názorom  
a faktom a analyzovať správy z hľadiska významu a zmyslu.

Výsledky slovenských študentov čiastočne kopírujú celkové zistenia vyplývajúce zo štúdie. Podobne ako ostatní testo-
vaní európski žiaci dominujú v oblastiach technológie a estetika, vysoké hodnotenie však dosiahli aj v tvorbe mediálnych 
produktov a ich šírení, teda aspektoch tvorby zmysluplných informácií, ich transformácie spôsobom, aby prinášali nové 
významy, ďalej schopnosti zodpovedne spravovať svoju vlastnú online/offline identitu a prejavili aj dobrú základnú znalosť 
regulácie médií. Najnižšie skóre v  zhode s  celoeurópskymi výsledkami dosiahli žiaci v  oblasti zisťovania zameranej na 
schopnosti kriticky pristupovať k mediálnym obsahom.

Ostrá prevádzka interaktívneho nástroja na posúdenie mediálnych kompetencií žiakov bola spustená v decembri 2021. 
EduMediaTest je dostupný na webovej stránke www.edumediatest.eu v desiatich jazykových mutáciách, vrátane sloven-
činy a RVR aj v tejto fáze ostáva koordinátorom projektu za Slovensko, ktorý záujemcom o zapojenie sa do projektu po-
skytuje všetky potrebné informácie. 

Diskusia DSA a Médiá: Dopady Nariadenia o digitálnych službách na slovenský mediálny trh 

V júni zorganizovala RVR podujatie zamerané na otázky súvisiace s dopadmi Nariadenia o digitálnych službách na sloven-
ský mediálny trh. Nariadenie o digitálnych službách, ako aj Nariadenie o digitálnych trhoch sú globálne jedinečné legis-
latívne iniciatívy s ambíciou zaviesť komplexné a dlhodobo efektívne riešenia problémov, ktoré so sebou prinášajú služby 
veľkých online digitálnych platforiem. Tieto súkromné spoločnosti s hlavným sídlom v iných krajinách majú výrazný vplyv 
na fungovanie trhu, ale aj na spoločenské diskusie, vrátane politických, na Slovensku. 

Online zdieľanie informácií so sebou nesie nevídané tempo inovácií a predstavuje aj nové možnosti ako podnikať či ako sa 
organizovať v rámci občianskej spoločnosti. Zároveň však so sebou digitálne platformy priniesli aj množstvo problémov 
prejavujúcich sa polarizáciou či radikalizáciou spoločnosti, spôsobili tiež istú nerovnováhu v oblasti prístupu nových hrá-
čov na trh. 

Komplexnosť a globálny dosah služieb, ktoré tieto platformy poskytujú sú dôvodom, prečo ich vývoj ostal dlhodobo nere-
gulovaný a práve spomenuté legislatívne akty EÚ majú ambíciu priniesť jasné pravidlá pre všetkých relevantných aktérov. 

Cieľom podujatia, ktoré RVR zorganizovalo, bolo hľadať s pozvanými hosťami - štátnym tajomníkom Ministerstva hospo-
dárstva SR Jánom Oravcom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR Radoslavom Kutašom, Slavomírou Salajovou 
z Creative Industry a Martinom Husovcom z London School of Economics odpovede na otázky, aký postoj k nastoleným 
otázkam zaujme Slovensko. Akým spôsobom sa ako krajina pripravuje na nové výzvy, ktoré bude predstavovať implemen-
tácia nariadení po ich prijatí na úrovni EÚ a ako nové pravidlá zasiahnu regulačné úrady a regulované subjekty. Odbornú 
diskusiu moderoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. 

Videozáznam z podujatia je dostupný na youtube kanáli RVR

Seminár k titulkom pre osoby so sluchovým postihnutím

Zástupcovia Kancelárie RVR a predsedníčka RVR sa v septembri 2021 v Bratislave zúčastnili seminára zameraného na 
oblasť titulkovania vysielaného obsahu pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Slovenská únia sluchovo 
postihnutých. Ďalšími aktérmi podujatia boli reprezentanti ministerstva kultúry, Verejného ochrancu práv, Komisára pre 
osoby so zdravotným postihnutím, zástupcovia televízií a výrobca titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím a audio 
komentárov pre nevidiacich.

Panelová diskusia Hľadanie východiska z krízy dôvery – perspektíva z oboch strán Atlantiku

V januári RVR zorganizovala odbornú online diskusiu s redaktorom CNN Doniem O’Sullivanom a ďalšími poprednými ex-
pertmi na tému spoločenského vplyvu dezinformácií. Diskusia reagovala okrem iného aj na mimoriadne udalosti súvisiace 
so zrušením účtov na sociálnych sieťach v tej dobe dosluhujúcemu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ďalším 
politikom po útoku na Kapitol.

Účastníci diskutovali o dlhodobom trende spochybňovania objektivity, presnosti a  nestrannosti tzv. tradičných médií 
a tiež o kritike sociálnych médií, ktoré sú obviňované z polarizácie spoločnosti a zo zneužívania svojej trhovej sily. Osobit-
ný dôraz bol v diskusii kladený na nové iniciatívy v EÚ a USA, ktorých cieľom je zvýšenie zodpovednosti sociálnych médií. 

Okrem Donieho O’Sullivana, ktorý sa zaoberá predovšetkým témou prelínania sa technológií a politiky v kontexte hrozby 
dezinformácií a tzv. trollovacích kampaní, sa do diskusie zapojili Tobias Schmid, predseda skupiny európskych reguláto-
rov (ERGA), profesorka Univerzity Georgea Washingtona Rebekah Tromble, riaditeľka Inštitútu pre dáta, demokraciu a po-
litiku (Institute for Data, Democracy and Politics), ďalej Joan Barata z Centra pre internet a spoločnosť (Center for Internet 
and Society) zo Stanford Law School, ktorý je medzinárodne uznávaným expertom na slobodu prejavu a informácií a re-
guláciu médií a Paolo Cesarini, bývalý vedúci oddelenia zodpovedného za boj s dezinformáciami Generálneho riaditeľstva 
Európskej komisie pre komunikačné siete, obsah a technológie (DG Communication Networks, Content and Technology). 
Diskusiu moderoval Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie RVR a vedúci pracovnej skupiny ERGA zameranej na dezinformácie.

Videozáznam z podujatia je dostupný na youtube kanáli RVR 

Projekt EduMediaTest

RVR je jedným z partnerov projektu zacieleného v prvom rade na hodnotenie a v konečnom dôsledku aj zvýšenie úrovne 
mediálnej gramotnosti a zlepšenie mediálneho vzdelávania európskych žiakov a študentov vo veku od štrnásť do osem-
násť rokov. Projekt EduMediaTest vznikal v rokoch 2020 a 2021. Jeho vývoj koordinovala Katalánska audiovizuálna rada 
(CAC) v spolupráci s Fakultou komunikačných technológií Univerzity Pompeu Fabra v Barcelone. Partnermi projektu boli 
okrem RVR aj audiovizuálni regulátori z Chorvátska (Agencija za elektronicke medije), Francúzska (Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel) a Portugalska (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) a významne sa na ňom podieľali aj dve 
vzdelávacie inštitúcie - Národné stredisko pre audiovizuálne médiá a komunikáciu z Grécka a Dublin West Education Cen-
ter z Írska. EduMediaTest je jedným z piatich víťazov poslednej výzvy na získanie finančných prostriedkov od EK v rámci 
programu Mediálna gramotnosť pre všetkých. V rámci tohto programu si EK stanovila za cieľ bojovať proti dezinformáciám 
a pomôcť občanom kriticky spracovávať informácie a obsah, ktoré sa k nim dostávajú prostredníctvom sociálnych sietí.

Zámerom prvej fázy medzinárodného projektu, ktorá sa realizovala v máji 2021, bolo preverenie schopností žiakov a štu-
dentov posúdiť spoľahlivosť informácií, odhaliť skryté záujmy v zdrojoch, identifikovať stereotypy či správať sa zodpoved-
ne v oblasti dodržiavania autorských práv. Zisťovanie mediálnych schopností detí a študentov prebiehalo prostredníctvom 
online dotazníka s cieľovou vzorkou cca tisíc študentov za každú participujúcu krajinu. Následná druhá fáza projektu mala 
za cieľ vytvoriť metodické materiály určené pre pedagógov na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli identifiko-
vané dotazníkom v prvej fáze.

Prvej fáze predchádzalo pilotné testovanie dotazníka na odstránenie jeho prípadných technických nedostatkov a pre úče-
ly následnej finálnej korekcie, ktoré prebehlo v marci vo všetkých partnerských krajinách. Na Slovensku sa pilotnej fázy 
zúčastnilo viac ako päťdesiat študentov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Po jej ukončení RVR oslovila základ-
né a stredné školy pôsobiace na celom Slovensku s prezentáciou projektu a možnosťou zapojiť sa do finálneho testovania.

Vlastného májového dotazovania otestovaného nástroja sa zúčastnilo bezmála osemtisícsedemsto žiakov vo veku štrnásť 
až osemnásť rokov zo všetkých siedmich krajín zapojených do projektu, z toho viac ako tisíctristo bolo zo sedemnástich 
slovenských škôl z trinástich miest a obcí Slovenska. Najpočetnejšou zastúpenou skupinou boli u nás študenti gymnázií. 

Online dotazník pozostáva zo štyridsiatich troch otázok a pokrýva šesť oblastí súvisiacich s médiami: estetika, techno-
lógie, produkcia mediálnych obsahov a ich šírenie, jazyk, percepcia mediálnych obsahov, postoje/hodnoty/stereotypy. 
Otázky obsahujú široké spektrum informácií z mediálnej oblasti, preverujú schopnosť študentov odhaliť skrytý význam, 
spoľahlivosť zdrojov, identifikovať stereotypy aj zodpovedný prístup k autorským právam. Dotazník je interaktívny, jeho 
súčasťou je aj analýza obrazového materiálu či videa, niektoré zadania si vyžadujú vyhľadávanie informácií na internete.

Napriek tomu, že hlavným cieľom EduMediaTestu nebola realizácia výskumu, ale vytvorenie funkčného nástroja pre posú-
denie a skvalitnenie mediálnych kompetencií študentov, výsledky testovania poskytli cenné dáta, z ktorých vznikla štúdia 

http://www.edumediatest.eu
http://www.rvr.sk/aktualita-dsa-a-media-dopady-nariadenia-o-digitalnych-sluzbach-na-slovensky-medialny-trh
https://www.youtube.com/watch?v=UnUzYvsTf30&t=800s
http://www.rvr.sk/zprava-rada-organizuje-diskusiu-zameranu-na-hladanie-vychodiska-z-krizy-dovery-v-media
https://www.youtube.com/watch?v=goRiid8SaFk&t=14s
http://www.rvr.sk/medialna-gramotnost-
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Kampaň Mysli s hlavou štátu 

V decembri 2021 oslovil riaditeľa kancelárie RVR tím prezidentky SR Zuzany Čaputovej s ponukou zapojiť sa do informač-
nej kampane kancelárie prezidentky venovanej nástrahám sociálnych sietí a potrebe rozvoja kritického myslenia. 

Ľuboš Kukliš vystúpil v prvom zo série edukatívnych videí a vo svojom vystúpení sa venoval najmä objasňovaniu toho, ako 
sociálne siete vyberajú obsah, ktorý sa zobrazuje ich konkrétnym užívateľom, čím upozornil na nástrahy spojené s fun-
govaním týchto algoritmov sociálnych sietí na ich používateľov. Video v priebehu niekoľkých týždňov od zverejnenia na 
sociálnych sieťach videlo viac ako pol milióna užívateľov. 

Video z kampane je dostupné na facebookovom účte prezidentky SR Zuzany Čaputovej: 

Stanoviská a pripomienky k legislatívnym aktom a spolupráca s inými orgánmi moci

Okrem organizácie podujatí a účasti na nich sa RVR kontinuálne celoročne podieľala na pripomienkovaní či prípravách 
stanovísk SR k viacerým relevantným legislatívnym návrhom EÚ, konkrétne k Nariadeniu o digitálnych službách, Nariade-
niu o digitálnych trhoch a Aktu o umelej inteligencii. Zamestnanci Kancelárie RVR sa angažovali aj v aktivitách pracovnej 
skupiny venovanej Aktu o umelej inteligencii a participovali na pripomienkovaní Akčného plánu boja SR proti hybridným 
hrozbám a návrhu Koordinovaného mechanizmu SR proti informačným operáciám. V roku 2021 navyše Kancelária RVR 
úzko koordinovala postoj SR k Nariadeniu o riešení šírenia teroristického online obsahu s predstaviteľmi relevantných 
zložiek Policajného zboru SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva kultúry SR. 

7.2 Žiadosti o poskytnutie informácií 
Poskytovanie odpovedí na žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informá-
ciám patrilo najmä do agendy Útvaru riaditeľa Kancelárie RVR, ktorý zastrešuje komunikáciu RVR s verejnosťou, vrátane médií. 

V roku 2021 vybavila Kancelária RVR deväťdesiatosem žiadostí o poskytnutie informácie, štrnásťkrát písomne odpovedala 
médiám na ich podrobné otázky vyžadujúce väčší zber dát a v deväťdesiatich štyroch prípadoch písomne odpovedala na 
všeobecnú korešpondenciu fyzických a právnických osôb, ktorá svojím obsahom, formou a predmetom podnetu nespa-
dala medzi sťažnosti a nespĺňala ani náležitosti žiadosti o poskytnutie informácie. 

Vzhľadom na proaktívne zverejňovanie všetkých pracovných materiálov k zasadnutiam RVR sa v porovnaní s predošlý-
mi rokmi v roku 2021 výrazne zredukovali žiadosti o ich poskytnutie. V žiadostiach o poskytnutie informácií rovnako ako 
po minulé roky dominovali žiadosti o  zaslanie vysvetľujúcich stanovísk k podmienkam udelenia licencií na vysielanie  
a registrácií retransmisie, záujemcovia sa informovali o podmienkach vysielania cez internet a poskytovania AVMS. Ve-
rejnosť požadovala poskytnutie rôzne informácií o regulovaných subjektoch – vysielateľoch, prevádzkovateľoch retran-
smisie a poskytovateľoch AVMS (ich kompletné zoznamy, platnosti licencií, právne skutočnosti, vlastnícke vzťahy a pod.). 

Vysielatelia sa najčastejšie zaujímali o zákonné možnosti dočasných zmien programových štruktúr, ku ktorým museli 
pristupovať z dôvodov šírenia ochorenia Covid-19. RVR poskytovala komentáre k zákonnej úprave a pracovné materiály  
k správnym konaniam, ktoré vedie alebo viedla, sprístupňovala tiež rozhodnutia RVR. Verejnosť mala záujem aj o informá-
cií týkajúcich sa zasadnutí RVR, najmä termíny prerokovania konkrétnych sťažností, požadovala stanoviská k rozhodnu-
tiam RVR, termín ich vykonania dotknutými vysielateľmi a pod. 

Fyzické osoby a právnické osoby zasielali RVR aj všeobecne formulované podnety, ktorými vyjadrovali svoju nespokoj-
nosťou s vysielaním niektorých rozhlasových a televíznych staníc, alebo ich konkrétnych programov, ktoré nenapĺňali 
charakter sťažnosti podľa zákona; mnohé z nich sa v roku 2021 týkali informovania o pandémii a o protipandemických 
opatreniach. Už dlhoročne k  takto formulovaným výhradám resp. otázkam verejnosti na možnosti RVR riešiť ich patrí 
problém nedodržiavania avizovaných vysielacích časov jednotlivých programov, zdanlivé prekračovanie povoleného ob-
jemu a frekvencie reklamy vo vysielaní a intenzity jej hlasitosti, jazykové prehrešky či celkovo jazyková kultúra vysielania 
a adekvátnosť označovania vekovej vhodnosti programov.

Žiadatelia o poskytnutie informácií sa na RVR obracali najčastejšie prostredníctvom elektronickej pošty, touto formou 
preto RVR najbežnejšie poskytovala aj odpovede na žiadosti. Okrem písomne podaných a  teda zaevidovaných žiadostí 
vybavovala RVR aj dotazy adresované RVR telefonicky, pričom tento spôsob bol v porovnaní s predošlými rokmi na mier-
nom vzostupe, keďže pandemické opatrenia umožnili pracovníkom Kancelárie RVR vykonávať prácu z domu, preto neboli 
sústavne zastihnuteľní, napriek tomu informácie a konzultácie poskytovali aj touto formou.

Témou seminára bola problematika nedostatočného sprostredkovania informácií v médiách pre skupinu sluchovo postih-
nutých, ktorí primárne používajú hovorenú reč a neovládajú posunkový jazyk a ktorí tvoria prevažnú väčšinu sluchovo postih-
nutých osôb. Tento dlhodobý problém v čase pandémie Covid-19 eskaloval, keďže hovoriaci na obrazovkách mali prekryté 
ústa ochrannými prostriedkami, čo znemožňuje odčítanie z ich pier. Tlmočenie do posunkového jazyka nie je pre skupinu 
sluchovo postihnutých osôb používajúcich primárne hovorenú reč adekvátne, pretože posunkový jazyk neovládajú. Pre sku-
pinu sluchovo postihnutých, ktorí posunkový jazyk používajú, zas nie je tlmočenie s ochranným štítom úplne zrozumiteľné pre 
jeho odlesky na obrazovke. Veľká časť osôb so sluchovým postihnutím tak zostávala v kritickom čase pandémie bez esenci-
álnych informácií. 

Cieľom seminára bolo predstavenie možnosti on-line simultánneho prepisu hovoreného slova a snaha o zavedeni tejto formy 
sprístupnenia obsahu sluchovo postihnutým do praxe. Organizátor seminára považuje tento spôsob za najefektívnejšie riešenie 
prezentovaného dlhodobo pretrvávajúceho nedostatku využívania multimodálneho prístupu k vysielanému obsahu. 

Diskusia Nový kódex postupov proti šíreniu dezinformácií – očakávania, vízie a plány 

V júni zorganizovala RVR aj online diskusiu zameranú na nový Kódex postupov proti šíreniu dezinformácii. Do odbornej dis-
kusie pozvala RVR Daniela Brauna, zástupcu vedúcej kabinetu podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej, Václava 
Moravca z Karlovej univerzity v Prahe, Máriu Bielikovú z Kempelenovho inštitútu pre inteligentné technológie a Elišku Pírkovú 
z organizácie AccesNow. 

Svoje skúsenosti s monitorovaním implementácie pôvodného kódexu v diskusii prezentoval riaditeľ kancelárie RVR Ľuboš 
Kukliš, keďže od roku 2018 vedie pracovnú skupinu ERGA zameranú na výskum v oblasti transparentnosti digitálnych plat-
foriem a dezinformácií, ktorá výrazným spôsobom participovala na tvorbe odporúčaní na zlepšenie Kódexu postupov proti 
dezinformáciám prijatých v novembri 2011.

Videozáznam z podujatia je dostupný na youtube kanáli RVR 

Konferencia Dezinformácie, spoločnosť a demokracia

V septembri vystúpil riaditeľ kancelárie RVR Ľuboš Kukliš na konferencii organizácie Stratpol Dezinformácie, spoločnosť 
a demokracia, ktorej leitmotívom bola problematika dezinformácií a výziev, ktorú predstavujú pre zdravú spoločnosť a funkč-
nú demokraciu. Bolo to prvé podujatie, ktoré sa od začiatku pandémie v marci 2020 konalo za osobnej účasti pracovníkov 
kancelárie RVR. 

Riaditeľ kancelárie RVR na podujatí informoval jeho účastníkov o v tej dobe prebiehajúcich procesoch prípravy nového Kóde-
xu postupov proti šíreniu dezinformácií. 

Webinár Ako môžeme bojovať proti nelegálnemu a škodlivému online obsahu? 

V decembri 2021 zorganizovala RVR v spolupráci s organizáciami GLOBSEC a MEMO98 ďalšie zo série početných podujatí 
zameraných na naliehavú tému šírenia nelegálneho a škodlivého obsahu na internete. Malo formu online webináru dostup-
ného pre širokú verejnosť a za cieľ si kládlo hľadať odpovede na otázky efektívneho a systematického postupu proti tomuto 
rozmáhajúcemu sa fenoménu. 

V diskusii vystúpili Miroslava Sawiris, výskumníčka organizácie GLOBSEC, riaditeľ MEMO98 Rasťo Kužel, ktorý podujatie zá-
roveň moderoval, novinár Vladimír Šnídl z Denníka N, ktorý sa dlhodobo venuje problematike šírenia dezinformácií a boja proti 
nemu, Tomáš Kriššák zastupujúci spoločnosť Gerulata Technologies zameranú na technologické riešenia boja proti dezinfor-
máciám a Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR. 

Diskusia nadväzovala okrem iného na zverejnený návrh novely trestného zákona, ktorý vyvolal mediálny záujem ustanove-
niami o trestnoprávnom riešení úmyselného šírenia nepravdivých informácií. Témami webináru boli aj otázky spojené s v tej 
dobe pripravovaným návrhom zákonu o mediálnych službách. 

Videozáznam z podujatia je dostupný na youtube kanáli RVR 

https://www.facebook.com/watch/?v=435668941423956&ref=sharing
http://www.rvr.sk/zprava-dezinformacie-su-skodlivy-biznis-je-nutne-znizit-ich-vynosnost
http://www.rvr.sk/zprava-europski-regulatori-prijali-odporucania-na-zlepsenie-kodexu-postupov-proti-dezinformaciam
https://www.youtube.com/watch?v=P_wUNe5Y-No&t=2111s
https://stratpol.sk/wp-content/uploads/2021/09/Program.konferencia.FINAL_.pdf
http://www.rvr.sk/zprava-rada-pre-vysielanie-a-retransmisiu-organizuje-webinar-o-postupoch-proti-nelegalnemu-a-skodlivemu-online-obsahu
https://www.youtube.com/watch?v=93NlLs-EM80&t=5s
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8 Činnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu 
    v medzinárodnom kontexte 

RVR v roku 2021 pokračovala v trende intenzívneho rozvíjania vzťahov s partnermi v zahraničí, primárne v rámci Európskej 
únie, ale aj mimo nej. Dôležitosť týchto aktivít rastie spolu s počtom audiovizuálnych mediálnych služieb poskytovaných 
naprieč hranicami, ale aj s  počtom európskych legislatívnych iniciatív zameraných primárne na reguláciu online obsahu. 
Priestor, v ktorom RVR realizuje svoje medzinárodné aktivity, poskytujú primárne zoskupenia národných regulačných orgá-
nov, menovite Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediáne služby (European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services - ERGA), Európska platforma regulačných orgánov (European Platform of Regulatory Authorities - EPRA) 
a Stredoeurópske regulačné fórum (The Central European Regulatory Forum - CERF), v ktorých RVR dlhodobo aktívne pôsobí 
nielen ako riadny člen, ale zastáva aj vedúce pozície. 

Výkon medzinárodnej agendy bol aj v roku 2021 do značnej miery ovplyvnený epidemickou situáciou spôsobenou ochorením 
Covid-19. Stretnutia, verejné vystúpenia zamestnancov RVR a ďalšie aktivity v rámci pracovných skupín ERGA či EPRA sa 
realizovali, rovnako ako v roku 2020, takmer výlučne v online prostredí. RVR využíva fóra, ktoré tieto platformy poskytujú, na 
nadväzovanie vzťahov so súkromnými spoločnosťami, vrátane digitálnych online platforiem, s akademickými inštitúciami či 
inými relevantnými organizáciami. Výsledky spolupráce sú využívané v aktivitách RVR na národnej úrovni, napríklad pri pripo-
mienkovaní stanoviska SR k Nariadeniu o digitálnych službách, Aktu o umelej inteligencii či ďalších súvisiacich legislatívnych 
návrhov. Ambíciou RVR je prenášať skúsenosti z medzinárodného prostredia na národnú úroveň aj vo forme podujatí a iných 
aktivít na Slovensku, vrátane rozvíjania bilaterálnych vzťahov s regulátormi v iných krajinách EÚ. 

V roku 2021 sa pracovníci Kancelárie RVR aktívne zúčastnili bezmála dvesto medzinárodných podujatí, predovšetkým od-
borných konferencií, workshopov a webinárov určených buďto len pre zástupcov regulačných orgánov z  iných európskych 
krajín, alebo aj pre ďalšie organizácie a združenia pôsobiace predovšetkým v oblasti medií, audiovízie, platforiem a sociálnych 
sietí a práva. Viaceré podujatia boli určené aj pre širšiu verejnosť či novinárov, ktorí výstupy z nich tlmočili laickej verejnosti. 
Okrem uvedeného tvorili medzinárodné aktivity RVR aj poskytovanie konzultácií iným subjektom v problematikách, v ktorých 
patrí RVR vzhľadom na svoje pozície a úlohy v medzinárodných združenia regulátorov k rešpektovaným odborníkom, ako aj 
bilaterálne stretnutia k rôznym aktuálnym otázkam spadajúcim do súčasných alebo zamýšľaných kompetencií mediálnych 
regulátorov. Veľkú časť zahraničnej agendy tvorili samotné aktivity vyplývajúce z pozícií, ktoré RVR v roku 2021 zastávala 
v združeniach ERGA, EPRA a CERF. Zahraničné aktivity RVR vo významnej miere spočívajú aj v tvorbe štúdií, rešerší a podob-
ných odborných dokumentov, na ktorých sa RVR podieľa buď ako jeden z poskytovateľov potrebných vstupných dát, alebo 
priamo zostavovateľ výslednej publikácie, ktorý zároveň stanovuje okruh relevantných dát a koordinuje proces ich poskyto-
vania a vyhodnocovania zo strany oslovených subjektov. V roku 2021 bolo gro z týchto aktivít tematicky orientovaných na ob-
lasť šírenia dezinformácií a hľadania efektívnych nástrojov na boj proti nemu. Dôležitou úlohou je tiež participácia na tvorbe 
spoločných stanovísk regulátorov napríklad k návrhom legislatívnych aktov záväzných aj pre SR. 

Najpočetnejšiu skupinu aktivít z medzinárodnej agendy RVR tvorili v roku 2021 vystúpenia jej zástupcov v odborných diskusiách, 
na konferenciách a obdobných akciách (takmer šesťdesiat podujatí), stretnutia so zástupcami Európskeho observatória pre 
digitálne média (EDMO), ktoré sa uskutočnili dvanásťkrát, opakujúce sa stretnutia akčných a pracovných skupín ERGA, ktoré zá-
stupcovia RVR vedú alebo sú ich členmi, zasadnutia predsedníctva ERGA (dvadsaťosem podujatí) a desať stretnutí vyplývajúcich 
z pozície RVR v EPRA. Prehľad všetkých podujatí týkajúcich sa medzinárodnej agendy, ktorých sa RVR v roku 2021 zúčastnila, je 
uvedený v tabuľke v prílohe č. 1, v nasledujúcich kapitolách je uvedený stručný popis najvýznamnejších aktivít. 

8.1 Prehľad najvýznamnejších aktivít medzinárodnej agendy Rady 
V roku 2021 RVR v spolupráci s ďalšími regulátormi v rámci zoskupenia ERGA pracovala na príprave spoločných stanovísk 
k legislatívnym návrhom EK, menovite k návrhu Nariadenia o digitálnych službách, k návrhu Nariadenia o digitálnych tr-
hoch a tiež k Odporúčaniam EK pre posilnený Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. 

Činnosť Rady pre  

vysielanie a retransmisiu 

v medzinárodnom  

kontexte8
2021    EPRA

 predsedníctvo

 ERGA
 vedenie skupiny zameranej na boj proti dezinformáciám
    a posilňovanie demokracie v digitálnom prostredí
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8.3 Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne  
        mediáne služby (ERGA)
ERGA predstavuje najdôležitejšie medzinárodné fórum pre regulátorov audiovizuálnych médií v kontexte EÚ. Ako poradný 
orgán EK predstavuje ERGA pre RVR zároveň platformu na ovplyvňovanie tvorby novej legislatívy či jej úpravy a rovnako tak 
na implementáciu existujúcich legislatívnych aktov EÚ. V roku 2021 boli medzi hlavné priority ERGA zaradené tri tematické 
oblasti: Implementácia a vynucovanie právneho rámca Smernice o AVMS; Regulačný rámec EÚ; Dezinformácie.

Rok 2021 bol dôležitým rokom z pohľadu ambícií EK v oblasti úprav európskeho mediálneho regulačného rámca – konkrét-
ne v rámci Nariadenia o digitálnych službách. Spolu s predložením tohto pripravovaného legislatívneho návrhu bol rok 2021 
pre ERGA zásadný aj z pohľadu presadzovania smernice o AVMS, ktorá mala byť transponovaná do národných legislatív 
členských štátov k 19. septembru 2020.
 
Dôsledná implementácia a uplatňovanie tohto sektorovo špecifického nástroja má zásadný význam pre vytvorenie pevné-
ho základu pre akýkoľvek horizontálny režim, ktorý bude EÚ rozvíjať v rámci balíka zákona o digitálnych službách. Skupina 
ERGA v roku 2021 podporovala EK v jej úlohe zabezpečovať konzistentnú implementáciu, najmä prípravou a zverejnením 
usmernení k výkladu smernice. 

V tejto súvislosti bola dôležitá aj činnosť ERGA v oblasti uplatňovania Memoranda o porozumení, ktorého hlavným cieľom 
je efektívne riešenie cezhraničných prípadov a tiež zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce medzi regulátormi v EÚ.

Pracovnú skupinu ERGA venovanú problematike online dezinformácií viedol Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR. V rámci 
pracovnej skupiny boli pripravené viaceré výskumné správy, usmernenia a odporúčania súvisiace s prípravou posilneného 
európskeho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. 

ERGA vo svojej správe Definícia dezinformácií a súvisiace pojmy zverejnenej v  marci 2021 predstavila návod, ako nájsť 
spoločné definície pre pojmy dezinformácia, misinformácia či politická reklama. Odporúčania EK a členským štátom mali 
za cieľ prispieť do diskusie o posilnení Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií ako aj o novej legislatíve v oblasti zvy-
šovania transparentnosti politickej reklamy online.

RVR v rámci ERGA viedla v roku 2021 aj pracovnú skupinu, ktorá vypracovala pripomienky k pripravovanej legislatíve EÚ 
o šírení online politickej reklamy. 

V roku 2021 sa RVR významným spôsobom podieľala aj na práci akčnej skupiny venovanej téme mediálnej gramotnosti, 
v rámci ktorej bola pripravená správa Odporúčania pre kľúčové princípy iniciatív rozvoja mediálnej gramotnosti pre plat-
formy na zdieľanie videí. Správa identifikuje šesť hlavných princípov, ktorými by sa plaformy mali riadiť pri príprave kampa-
ní a tiež ponúka prehľad skúseností členov ERGA s rozvojom mediálnej gramotnosti v členských štátoch. 

8.4 Európska platforma regulačných orgánov (EPRA) 
EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audio- 
vizuálnych mediálnych služieb, ktoré v čase svojho vzniku  v roku 1995 deklarovalo za svoj cieľ hľadanie konsenzu v inter-
pretácii ustanovení Smernice Televízia bez hraníc pri implementácii do národných legislatív a vznikla ako iniciatíva národ-
ných regulačných orgánov. Vďaka dvadsiatim piatim rokom skúseností a robustnej sieti kontaktov na pracovnej úrovni je 
EPRA najstaršou a najväčšou sieťou mediálnych regulátorov a predstavuje ideálnu platformu pre výmenu informácií medzi 
regulátormi v Európe. Činností EPRA  sa RVR zúčastňuje od roku 1996 ako jej riadny člen, v roku 2000 ako organizátor  
v poradí dvanásteho zasadnutia a v roku 2018 ako organizátor v poradí štyridsiateho ôsmeho zasadnutia EPRA v Bratislave.

V roku 2021 bol Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie RVR počas online výročného stretnutia členov EPRA zvolený za jej pred-
sedu. Podpredsedníčkami a podpredsedami EPRA sa stali Stephanie Comey (zástupkyňa BAI, írskeho mediálneho regu-
látora), Maria Donde (zástupkyňa OFCOM, regulátora médií vo Veľkej Británii), Peter Matzneller (zástupca DLM, združenia 
nemeckých regulátorov médií) a Mari Velsand (zástupkyňa Medietilsynet, nórskeho mediálneho regulátora).

Medzi hlavné priority EPRA na rok 2021 patrili nenávistný prejav z pohľadu práva a regulácie; spolupráca v oblasti regulácie 
online platforiem, umelá inteligencia a jej možné dopady na reguláciu v budúcnosti. EPRA pod vedením Ľuboša Kukliša 

RVR v roku 2021 pokračovala vo vedení pracovnej skupiny členov ERGA venovanej problematike dezinformácií. V rámci 
tejto pracovnej skupiny viedla RVR prácu na monitorovaní implementácie záväzkov signatárov Kódexu postupov proti ší-
reniu dezinformácií v súvislosti s dezinformáciami o ochorení Covid-19. RVR tiež v rámci svojej úlohy v danej pracovnej 
skupine zorganizovala viacero medzinárodných podujatí venovaných problematike šírenia dezinformácií a primárne nasta-
veniu systematického a efektívneho monitorovania posilneného Kódexu v budúcnosti. ERGA zároveň usporiadala viaceré 
medzinárodné podujatia venované Nariadeniu o digitálnych službách a tiež vybraným aspektom implementácie Smernice 
o audiovizuálnych mediálnych službách. Pracovná skupina ERGA pod vedením RVR pripravila aj viacero odborných správ  
a odporúčaní pre účinnejší postup proti šíreniu dezinformácií v digitálnom prostredí, podieľala sa tiež na pripomienko-
vaní legislatívnych návrhov EK, vrátane návrhu nariadenia o transparentnosti politickej reklamy. Spolupráca s EK pri 
príprave na implementáciu tohto nariadenia je jednou z úloh pracovnej skupiny na nasledujúci rok. Ďalšou významnou 
plánovanou aktivitou na rok 2022 je vytvorenie funkčného monitorovacieho mechanizmu spomínaného posilneného Kó-
dexu postupov proti šíreniu dezinformácií, a to v spolupráci s EDMO a s EK.

RVR v  snahe preniesť diskusie o  týchto témach aj na Slovensko organizovala zároveň viacero podujatí určených pre 
odbornú a širokú verejnosť. Medzinárodné podujatie na tému Hľadanie východiska z krízy dôvery – perspektíva z oboch 
strán Atlantiku hľadalo odpovede na otázky, aké spoločné základy majú európske a americké médiá, zákonodarcovia 
a regulačné orgány na to, aby mohli napredovať v oblasti obrany slobody slova a iných demokratických hodnôt, ktoré 
zdieľame. Do odbornej panelovej diskusie DSA a Médiá: Dopady na slovenský mediálny trh zapojila RVR aj štátnych ta-
jomníkov rezortov hospodárstva a kultúry. Webinár o postupoch proti nelegálnemu a škodlivému online obsahu zorga-
nizovala RVR primárne pre české a slovenské publikum a do diskusie sa zapojili odborníci z oboch krajín. Podujatia sú 
podrobnejšie popísané v časti 7.1.

Významnou aktivitou s celospoločenským presahom bolo v roku 2021 aj partnerstvo na projekte EduMediaTest, ktorý je 
zameraný na posilnenie mediálnych kompetencií študentov stredných škôl. RVR je jedným z ôsmich partnerov medziná-
rodného projektu zastrešeného EK. Keďže v roku 2021 uskutočnila RVR gro aktivít súvisiacich s projektom na Slovensku, 
podrobnosti o ňom sú uvedené v prehľade najvýznamnejších aktivít realizovaných na Slovensku v časti 7.1.

8.2 Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 
2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opat-
rením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania AVMS s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu vstúpila do 
platnosti v decembri 2018. Na Slovensku je v čase prípravy tejto správy zákon o mediálnych službách transponujúci túto 
smernicu v procese schvaľovania v NR SR. Revízia smernice priniesla do mediálneho prostredia viacero výrazných zmien, 
ktoré sa dotknú predovšetkým televíznych vysielateľov a poskytovateľov AVMS v oblastiach ako ochrana maloletých, pod-
pora európskeho obsahu, pravidlá reklamy, mediálna gramotnosť a multimodálny prístup. 

Právny rámec sa revíziou zásadne rozširuje, a to o platformy pre zdieľanie videí (vrátane video obsahu na sociálnych sie-
ťach). Popritom revízia zavádza aj základné pravidlá nezávislosti národných regulačných orgánov a výrazne posilňuje pozí-
ciu ERGA (viď 8.3). Termín transpozície revidovanej smernice o AVMS uplynul v septembri roku 2020. 

ERGA koordinovala v súvislosti s efektívnou implementáciou smernice o  AVMS v priebehu roka 2021 viacero aktivít, 
ktorých hlavným motívom bola efektívna spolupráca medzi regulačnými orgánmi členských štátov EÚ. RVR sa do všet-
kých aktivít aktívne zapájala. Národné regulačné orgány poverené presadzovaním stanovených pravidiel uvedených  
v smernici opakovane narážajú na prekážky v ich každodennom úsilí o ochranu európskych hodnôt. Vzhľadom na zásadu 
krajiny pôvodu, na ktorej je založená smernica o AVMS, a vzhľadom na globálny charakter online hráčov, je na zabezpe-
čenie jednotného digitálneho trhu pre audiovizuálny sektor potrebná v časoch neustále rastúcej globalizácie zvýšená 
spolupráca. V  rámci ERGA preto RVR spolupracovala na monitorovaní využívania Memoranda o  porozumení, ktorého 
cieľom je práve zvyšovanie efektivity riešenia cezhraničných prípadov. 

:%20http:/rvr.sk/zprava-erga-publikovala-spravu-definicia-dezinformacii-a-suvisiace-pojmy
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/03/ERGA-SG2-Report-2020-Notions-of-disinformation-and-related-concepts-final.pdf
http://rvr.sk/zprava-erga-pozaduje-jednotne-definicie-a-europske-pravidla-transparentnosti-online-politickej-reklamy
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/12/ERGA-AG3-2021-Report-on-Media-Literacy.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/12/ERGA-SG3-2021-Report-Monitoring-of-COVID-19-disinformation.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/11/ERGA-RECOMMENDATIONS-2021_11.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Politicka-reklama-zvysenie-transparentnosti_sk
https://edmo.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=goRiid8SaFk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=goRiid8SaFk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UnUzYvsTf30&t=3858s
https://www.youtube.com/watch?v=93NlLs-EM80&t=3s
http://www.rvr.sk/medialna-gramotnost-
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iniciovala v roku 2021 spoluprácu s Viedenskou univerzitou, ktorej cieľom je vzájomná výmena skuseností, znalostí a po-
znatkov regulátorov s akademickým prostredím v oblastiach  európskej mediálnej regulácie. 

V rámci EPRA sa RVR aktívne podieľala aj na práci neformálnych pracovných skupín venovaných témam rozvoja mediálnej 
gramotnosti a využitia umelej inteligencie v práci mediálnych regulátorov. 

8.5 Stredoeurópske regulačné fórum (CERF) 
CERF funguje na základe spoločného Memoranda o porozumení, spolupráci a výmene informácií od roku 2009 a jeho čin-
nosť úspešne pokračovala aj v roku 2021. V súčasnosti sú členmi CERF Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 
Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko.
 
CERF slúži primárne ako nástroj pre pravidelnú výmenu názorov a skúseností medzi jej členmi na rôzne témy, ktoré sa kaž-
doročne stanovovujú podľa ich aktuálnosti. V roku 2021 bolo stretnutie CERF plánované v poľskom Krakove, vzhľadom na 
opatrenia vyplývajúce z pretrvávajúcej pandemickej situácie sa však uskutočnilo online. Hlavnými témami zasadnutia boli 
implementácia Smernice o AVMS, ekonomické dopady krízy súvisiacej s pandémiou koronavírusu na audiovizuálny sektor 
v jednotlivých krajinách a ochrana maloletých pred negatívnym vplyvom reklamy.

https://www.epra.org/news_items/epra-and-the-university-of-vienna-s-comms-policy-collaborative-launch-their-partnership-initiative
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9 Štatistické prehľady 

9.1 Štatistiky o odvysielanom programe 
V zmysle ustanovení ZVR sú vysielatelia povinní viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby 
obsahujúcu vyhodnotenie: 

   podielov programových typov, 
   podielu programov vo verejnom záujme,
   podielov programov s multimodálnym prístupom, 

    podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových 
 diel.

Pri rozhlasových programových službách sú vysielatelia povinní viesť štatistiku obsahujúcu vyhodnotenie podielu sloven-
ských hudobných diel.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia Covid-19 RVR dňa 27. marca 2020 prostredníctvom 
svojej webovej stránky vyhlásila, že až do odvolania nebude od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie uvedených 
štatistík. RVR zároveň upozornila, že odpustenie predmetnej povinnosti nemá vplyv na dodržiavania zákonom stanove-
ných podielov európskej a európskej nezávislej produkcie, podielov programov s multimodálnym vysielaním, ako ani po-
dielov slovenských hudobných diel. Vyhlásenie RVR ostalo vzhľadom na pretrvávanie mimoriadnej pandemickej situácie v 
platnosti aj v roku 2021.  

RVR uvedené vyhlásenie aplikovala pri svojich rozhodnutiach na zasadnutiach v dňoch 24. februára 2021, na ktorom sa 
zaoberala štatistikami za štvrtý štvrťrok 2020, 19. mája 2021, na ktorom sa zaoberala štatistikami za prvý štvrťrok 2021, 8. 
septembra 2021, na ktorom sa zaoberala štatistikami za druhý štvrťrok 2021 a 24. novembra 2021, na ktorom sa zaoberala 
štatistikami za tretí štvrťrok 2021.  

V štatistikách, ktoré niektorí vysielatelia napriek vyhláseniu RVR zaslali, vykázali splnenie si všetkých zákonom stanove-
ných povinností v tejto oblasti.

9.2  Pokrytie územia signálom a počty obyvateľov zásobených 
signálom

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. g) ZVR do pôsobnosti RVR patrí viesť štatistické prehľady o pokrytí územia SR rozhlaso-
vým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľov 
s licenciou.

Uvedené štatistické prehľady boli realizované na základe údajov Štatistického úradu SR, matematických simulácii pokrytí 
vysielačov podľa odporúčaní ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia), parametrov vysielačov Úradu pre reguláciu elek-
tronických komunikácií a poštových služieb a na základe údajov, ktoré má RVR k dispozícii z úradnej činnosti. 

Štatistické prehľady obsahujú názov držiteľa licencie, názov programovej služby, percentuálne vyjadrenie pokrytia osíd-
leného územia SR a pokrytia obyvateľstva na osídlenom území SR; v prípade digitálneho vysielania je uvedený aj jeho druh 
vzhľadom na územný rozsah udelenej licencie. V tabuľkách sú zahrnutí len vysielatelia, pri ktorých RVR na základe vyššie 
uvedených zdrojov disponuje relevantnými údajmi.

Štatistické

prehľady 9
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9.2.1 Rozhlasové služby

RTVS

Regionálne rozhlasové vysielanie

Lokálne rozhlasové vysielanie

Multiregionálne rozhlasové vysielanie

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

RTVS, Bratislava Rádio Slovensko 95,70 94,34

RTVS, Bratislava Rádio Regina 93,15 92,46

RTVS, Bratislava Rádio Devín 87,46 86,86

RTVS, Bratislava Rádio_FM 83,09 82,23

RTVS, Bratislava Rádio Patria 31,43 29,81

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava RADIO VIVA 3,59 13,96

SITY MEDIA s.r.o., Bratislava Rádio SiTy 2,32 10,82

Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice Rádio Beta 6,57 9,47

Marek Petráš, Košice Rádio Košice 20,81 25,75

GROUND 4, s.r.o., Skalica Záhorácke rádio 0,78 0,93

RADIO WOW, s.r.o., Trenčín Rádio WOW 7,79 11,94

FRONTINUS s.r.o., Žilina Rádio Frontinus 3,66 5,88

Rádio Rebeca, s.r.o., Martin Rádio Rebeca 1,89 4,58

Rádio Prešov, s.r.o., Prešov SKY RÁDIO 2,85 9,12

Trnavská Produkčná, s.r.o., Trnava Trnavské Rádio 2,98 5,1

MIRJAM s.r.o., Komárno MIRJAM RÁDIO 7,59 7,59

Dr. FM, s. r. o., Bratislava Dobré rádio 7,67 14,3

Rádio Mária Slovensko s.r.o., Bratislava Rádio Mária 10,01 17,6

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

Radio ON s.r.o., Bratislava Rádio THE END 1,32 8,14

BP Media, s.r.o., Topoľčany RÁDIO YES 1,20 1,57

L-MEDIA, s. r. o., Liptovský Mikuláš Rádio LIPTOV 1,71 1,94

WINTER média, a.s., Piešťany Rádio Piešťany 2,00 3,53

MÉDIA MODRA, s.r.o., Modra Rádio Modra 0,33 0,42

JOLIN, s.r.o., Nitra RADIO PLUS 0,46 1,86

KISS rádio s.r.o., Košice Rádio KISS 1,80 4,75

POWER DEVELOPMENT s.r.o., Michalovce Rádio Šírava 2,71 7,05

FM media s.r.o., Bratislava Rádio Goldies 4,41 11,32

EJ s.r.o., Trnava Aetter 0,46 1,54

BB FM s.r.o., Banská Bystrica BB FM Rádio 1,93 2,6

Music Gallery Group, s.r.o., Bratislava JAZZ 0,90 7,06

SUB FM s.r.o., Bratislava SUB FM 1,42 3,56

Nitrianske rádio s. r. o., Zbehy Rádio v Nitre 0,48 1,84

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

D.EXPRES, a.s., Bratislava EXPRES 75,65 85,77

RADIO, a.s., Bratislava FUN RADIO 83,43 86,81

Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica Rádio Lumen 64,76 77,80

D.EXPRES, a.s., Bratislava Jemné 71,10 79,44

GES Slovakia s.r.o., Bratislava Rádio Anténa Rock 59,41 69,63

T. W. Rádio, s.r.o., Bratislava Rádio 7 6,25 20,39

Best FM Media, spol. s r. o., Bratislava Rádio Best FM 15,33 36,17

D.EXPRES, a.s., Bratislava Europa 2 75,44 78,81

Rádio Vlna, s.r.o., Bratislava Rádio Vlna 72,29 79,46

Digitálne terestriálne rozhlasové vysielanie

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

RTVS,
Bratislava

Rádio Slovensko 33,36 45,96 celoplošný

Rádio Regina

33,36
(T-DAB)

83,75
(DVB-T2)

45,96
(T-DAB)

88,81
(DVB-T2)

celoplošný

Rádio Devín 33,36 45,96 celoplošný

Rádio_FM 33,36 45,96 celoplošný

Rádio Patria 32,54 45,73 celoplošný

Rádio Slovakia  
International 32,54 45,73 celoplošný

Rádio Pyramída 32,54 45,73 celoplošný

Rádio Litera 33,36 45,96 celoplošný

Rádio Junior 33,36 45,96 celoplošný

Rádio Lumen, spol. s r.o., 
Banská Bystrica Rádio Lumen 32,54 45,73 celoplošný

Gregor Agency - G. A. Records, s.r.o. 
Bratislava New Model Radio 2,47 2,74 celoplošný

L-MEDIA s.r.o., 
Liptovský Mikuláš Rádio LIPTOV 2,47 2,74 lokálny

Rádio Mária Slovensko s.r.o., 
Bratislava Rádio Mária 33,33 45,96 celoplošný
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Multiregionálne vysielanie

Regionálne televízne vysielanie

9.2.2 Televízne služby

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

Slovak Telekom, a.s., Bratislava Magio Infokanál 2,4 2,4

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

OTS, s.r.o., Čadca Kysucké televízne vysielanie (KTV) 0,4 0,6

VARES, s.r.o., Banská Bystrica INFOKANÁL VARES 1,1 1,8

Lokálne televízne vysielanie

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
Trnava Mestská televízia Trnava 0,6 1,1

VEPROS, spol. s r.o., Topoľníky TOP TV 0,1 0,5

Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o., 
Dolný Kubín

Televízia mesta Dolný Kubín 
– TV DK 0,14 0,36

TVR a RE, s.r.o., 
Bratislava Televízia Ružinov štatistika 

neuvádza 1,4

Perfects, a.s., 
Dunajská Streda Mestská televízia DSTV 0,1 0,4

SEWARE multimedia, v.o.s., 
Žiar nad Hronom ATV 0,3 0,4

TV PEZINOK, s.r.o., 
Pezinok TV Pezinok 0,4 0,5

PALONCA s.r.o., 
Plavnica KABELOVKA 0,04 0,03

MANIN PB, s.r.o., 
Bratislava iTV 0,3 0,1

MARTICO, s.r.o., 
Martin MARTICO INFO 0,4 1,1

Mestské Kultúrne stredisko, spol. s r.o., 
Bánovce nad Bebravou Bánovské televízne vysielanie 0,2 0,4

Decora, s.r.o., v likvidácii, 
Čadca Vaša TV 0,2 0,5

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, 
Rožňava RVTV 0,3 0,4

INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., 
Pliešovce INFO KANÁL Pliešovce (IKP) 0,6 0,04

Kabel TV Močenok, s.r.o., 
Močenok Televízia Močenok štatistika 

neuvádza 0,1

T-services, s.r.o., 
Turzovka TVT - Turzovská televízia 0,1 0,1

Kalná KTR, s.r.o., 
Kalná nad Hronom Infokanál 0,06 0,01

I.HEIZER - MINI SERVIS, s.r.o., 
Horné Mýto HEIZER TV štatistika 

neuvádza 0,02

Digitálne terestriálne televízne vysielanie

Držiteľ 
licencie

Programová 
služba

Pokrytie
územia

Pokrytie
územia

Pokrytie
obyvateľstva

RTVS,
Bratislava

Jednotka 90,12 93,29 celoplošný

Dvojka 90,82 94,46 celoplošný

Trojka 90,12 94,29 celoplošný

MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o., 
Bratislava TV DOMA 84,75 89,12 celoplošný

HRONKA PRODUCTION s.r.o., 
Banská Bystrica TV HRONKA 5,23 6,21 regionálny

C.E.N. s.r.o., 
Bratislava TA3 90,07 93,84 celoplošný

MAC TV s.r.o. JOJ 91,57 94,71 celoplošný

MAC TV s.r.o. JOJ PLUS 90,06 93,84 celoplošný

MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o., 
Bratislava TV MARKÍZA 84,75 89,12 celoplošný

Nitrička media s.r.o., 
Nitra TV Nitrička 4,04 4,22 celoplošný

Novocentrum Nové Zámky a.s., 
Nové Zámky TV Nové Zámky 4,33 4,36 lokálny

KREATIV GA spol. s r.o., 
Galanta RTV KREA 7,59 10,07 regionálny

MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o., 
Bratislava DAJTO 84,75 89,12 celoplošný

TV Poprad, s.r.o. 
Poprad TV POPRAD 2,05 3,02 lokálny

seven media s.r.o., 
Prešov TV 7 1,39 2,55 lokálny

Quartex group, spol. s r.o., 
Holíč

Česko-Slovenská 
regionálna televízia, 

skrátene čsrtv
0,57 0,75 lokálny
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KABEL TELEKOM, s.r.o., 
Lučenec RÉGIÓ TV 2,43 2,11 celoplošný

Raj Production s.r.o. 
Žilina TV Raj 5,1 8,52 regionálny

See & Go, s.r.o. 
Bratislava DOK TV 4,33 4,36 celoplošný

rEhit s.r.o., 
Kežmarok

KTV (Kežmarská 
televízia) 2,05 3,02 lokálny

Radoslav Haring - 
“PANORÁMA PRODUCTION”, 
Žarnovica

Panoráma 0,42 0,26 celoplošný

CE MEDIA s.r.o., 
Nitra Televízia CENTRAL 6,37 6,18 celoplošný

MEDIA COMPANY s.r.o. 
Považská Bystrica Považie 3,67 7,16 regionálny

LOGOS MEDIA s.r.o.
Michalovce TELEVÍZIA ZEMPLÍN 6,07 9,82 regionálny

Slov Media Group s. r. o., 
Bratislava TV Romana 32,61 50,89 celoplošný

Infopark s.r.o. 
Trnava Tv VITA 4,48 6,28 celoplošný

Martin Valko ZEMPLÍNSKA 
PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ,
Michalovce

Televízia Východ 5,1 7,79 regionálny

RTVS, 
Bratislava RTVS Šport 90,82 94,46 celoplošný

IFC media, s.r.o., 
Bratislava TV RiK 5,74 5,57 celoplošný

Mestské televízne štúdio s.r.o., 
Rožňava RVTV 0,35 0,52 celoplošný

MAC TV s.r.o., 
Bratislava JOJ ŠPORT 83,75 88,81 celoplošný

TV KOŠICE:DNES s.r.o. 
Košice KOŠICE: DNES 0,98 3,52 lokálny

COM-MÉDIA, spol. s r.o., 
Komárno

Mestská televízia 
Komárno - Komáromi 

Városi Televízió
3,19 2,75 lokálny

Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica TV SEN 2,27 1,98 lokálny

Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica TVM 2,27 1,98 lokálny

Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica TVS 2,27 1,98 lokálny

Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica TVST 2,27 1,98 lokálny

Televízia Liptov, a.s., 
Liptovský Mikuláš TV Liptov 1,9 1,95 lokálny

Mestská televízia Trnava, s.r.o., 
Trnava

Mestská televízia 
Trnava 2,53 4,03 lokálny

TV LUX s.r.o., 
Bratislava TV LUX 83,75 88,81 celoplošný

TV PEZINOK, s.r.o., 
Pezinok TV PEZINOK 1,75 4,72 lokálny

Levická televízna spoločnosť s.r.o., 
Levice LTS 2,24 1,6 lokálny

Bardejovská televízna 
spoločnosť, s.r.o., 
Bardejov

Bardejovská televízia 
BTV 0,22 0,59 lokálny

Hlohovská televízia, s.r.o., 
Hlohovec HCTV 4,48 6,28 lokálny

KABEL TELEKOM, s.r.o., 
Lučenec TV LocAll 2,48 1,95 regionálny 

Slov Media Group s. r. o., 
Bratislava SEVERKA 1,6 3,08 regionálny

MAC TV s.r.o., 
Bratislava WAU 90,06 93,84 celoplošný

City TV, s.r.o., 
Bratislava TV BRATISLAVA 4,65 11,81 regionálny

MAC TV s.r.o. Jojko 84,75 89,12 celoplošný

RSNET TV 01 s.r.o.
Rimavská Sobota TV RIMAVA 0,94 0,68 lokálny

TV Piešťany production s.r.o. 
Piešťany Piešťany TV 0,8 1,27 lokálny

LifeTV  s.r.o., 
Kráľova Lehota Life TV  4,48 6,28 celoplošný
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Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

4. 1. Zasadnutie predsedníctva ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 1. Expertná panelová diskusia na 
tému Majú mať digitálne platformy 
moc umlčať prezidenta Spojených 
štátov? 

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii  Should gatekeepers 
silence a US president? 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

22. 1. Plenárne zasadnutie EPRA Plnenie úloh vyplývajúcich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak

25. 1. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka, 
Ivana Čaučíková

25. 1. Odborná transatlantická diskusia 
o kríze dôvery v médiá

Online medzinárodné podujatie 
organizované RVR: Finding a way 
out of the crisis of trust  -  per-
spectives from both sides of the 
Atlantic; záznam dostupný tu: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=goRiid8SaFk&t=4s

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak

27. 1. Konferencia s témou nariadenia 
EÚ o digitálnych službách a brit-
skom zákone o online bezpečnosti 

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii  konferencie Digital Policy 
Lab II: DSA & Online Safety Bill

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

28. 1. Zasadnutie predsedníctva ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

FEBRUÁR   

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

2. 2. Stretnutie s NATO Centrom 
výnimočnosti pre strategickú 
komunikáciu

Budovanie kontaktov, organizácia 
vystúpenia pracovníkov Kance-
lárie RVR na podujatich NATO 
StratCom CoE

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

2. 2. Workshop ERGA s poslancami 
EP venovený DSA a Memorandu o 
porozumení ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich 
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak

2. 2. Stretnutie siete odborníkov pre 
hybridné ataky (Sophia) 

Prezentácia práce RVR v oblasti 
boja proti dezinformáciám na EÚ 
úrovni pred podpredsedníčkou EK 
Věrou Jourovou 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

4. 2. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v EÚ sieti odbor-
níkov na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Stanislav Matějka 

4. 2. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Ivana Čaučíková
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5. 2. Konferencia na tému Úloh médií 
a online platforiem v boji proti 
misinformáciám o neinfekčných 
chorobách a  rizikách

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie Media and 
online platforms meeting on mi-
sinformation related to noncommu-
nicable diseases and risk factors

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

9. 2. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA pre dezinformácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

10. 2. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej implementácii 
Smernici o AVMS

Plnenie úloh vyplývajúcucich 
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

11. 2. Stretnutie projektového tímu 
EduMediaTest

Plnenie úloh vyplývajúcich  
z pozície RVR ako projektového 
partnera 

Stanislav Matějka

11. 2. Konferencia venovaná téme novej 
legislatívay EÚ v oblasti digitál-
nych služieb 

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii The new Digital Services 
Package: a paradigm shift?

Ľuboš Kukliš, 
Stanislav Matějka

12. 2. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej Nariadeniu  
o digitálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak

15. 2. Stretnutie komunikačnej skupiny 
ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

16. 2. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej monitorovaniu 
dezinformácii o Covid - 19

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

17. 2. Stretnutie ad hoc pracovnej sku-
piny ERGA pre riešenie cezhranič-
nej spolupráce

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš, 
Stanislav Matějka

17. 2. Workshop venovaný téme umelej 
inteligencie a overovania faktov 

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci workshopu EDMO – Artifi-
cial Intelligence and fact - chec-
king: promises and perils

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 2. Stretnutie ad hoc pracovnej sku-
piny ERGA pre riešenie cezhranič-
nej spolupráce

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 2. Webinár o novej štúdii venovanej 
Smernici AVMS

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci podujatia 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 2. Stretnutie predsedníctva ERGA  
s predstaviteľmi YouTube

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

19. 2. Stretnutie ad hoc pracovnej sku-
piny ERGA pre riešenie cezhranič-
nej spolupráce

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

19. 2. Stretnutie projektového tímu 
EDUMEDIATEST

Plnenie úloh vyplývajúcich  
z pozície RVR ako projektového 
partnera 

Stanislav Matějka

19. 2. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

22. 2. Stretnutie ad hoc pracovnej sku-
piny ERGA pre riešenie cezhranič-
nej spolupráce

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

22. 2. Zasadnutie predsedníctva ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

23. 2. Stretnutie siete odborníkov pre 
hybridné ataky (Sophia) 

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci podujatia 

Stanislav Matějka

23. 2. 1. stretnutie odborníkov a rele-
vantných aktérov venované po-
silňovaniu Kódexu postupov proti 
dezinformáciám  

Aktívna účasť v odbornej diskusii Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

24. 2. Konferencia o strategickej komu-
nikácii

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii StratCom Talks

Ľuboš Kukliš

25. 2. Brífing pre NATO Centrum výni-
mičnosti pre strategickú komu-
nikáciu 

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii

Stanislav Matějka

26. 2. 2. stretnutie odborníkov  
a relevantných aktérov venované 
posilňovaniu Kódexu postupov 
proti dezinformáciám  

Aktívna účasť v odbornej diskusii Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

MAREC   

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

2. 3. Diskusia s tvorcami filmu Social 
dilema a odborníkmi na mediálne 
právo o boj proti dezinformáciám  

Aktívna účasť v odbornej disku-
sii v rámci konferencie Tackling 
Disinformation: a conversation 
with The Social Dilemma team and 
leading media policy thinkers 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

2. 3. 3. stretnutie odborníkov  
a relevantných aktérov venované 
posilňovaniu Kódexu postupov 
proti dezinformáciám  

Aktívna účasť v odbornej diskusii Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

3. 3. Stretnutie so zástupcami organi-
zácie Avaaz 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

3. 3. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v sieti odborní-
kov EÚ na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Stanislav Matějka 

3. 3. Workshop OFCOM venovaný téme 
regulácie platforiem na zdieľanie 
videí

Aktívna účasť v odbornej diskusii Ľuboš Kukliš

3. 3.  Workshop Facebooku venovaný 
téme Nariadenia o digitálnych 
službách

Aktívna účasť v odbornej diskusii Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

4. 3. 4. stretnutie odborníkov  
a relevantných aktérov venované 
posilňovaniu Kódexu postupov 
proti dezinformáciám  

Aktívna účasť v odbornej diskusii Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

8. 3. Odborná konzultácia pre VVA Zdieľanie skúsenosti s monitoro-
vaním implementácie Kódexu po-
stupov proti dezinformáciám EÚ

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

9. 3. Odborná konzultácia pre Európ-
ske audiovizuálne observatórium 
(EAO)

Odborná konzultácia ohľadom 
implementácie AVMSD

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

10. 3. Workshop EK venovaný Odpo-
rúčaniam na posilnenie Kódexu 
postupov proti dezinformáciám 

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci podujatia 

Stanislav Matějka 
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10. 3. Hackathon venovaný využitiu 
umelej inteligencie proti online 
nenávistným prejavom

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

11. 3. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka 

11. 3. Stretnutie s predstaviteľmi 
Európskej siete pre spoluprácu 
v oblasti ochrany integrity volieb 
(ECNE)

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

11. 3. Projekt Slovensko a Gruzínsko  
v boji proti dezinformáciám

Prezentácia aktivít ERGA v oblasti 
boja proti dezinformáciám v dis-
kusii v rámci projektu  Slovensko 
a Gruzínsko v boji proti dezinfor-
máciám

Stanislav Matějka 

16. 3. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej Nariadeniu  
o digitálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka, 
Martin Dorociak

16. 3. Stretnutie so zástupcami Európ-
skej komisie 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 3. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej monitorovaniu 
dezinformácii o Covid - 19

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 3. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v sieti odborní-
kov EÚ na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 3. Workshop Európskeho audiovi-
zuálneho observatória venovaný 
transparentnosti moderovania 
online obsahu

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

19.  -  21. 3. Hackathon venovaný využitiu 
umelej inteligencie proti online 
nenávistným prejavom

Odborná konzultácia pre účastní-
kov projektu

Stanislav Matějka 

24. 3. Stretnutie komunikačnej skupiny 
ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

24. 3. Konferencia: News Media Forum 
venovaná téme bezpečnosti 
žurnalistov

Vystúpenie v odbornej panelovej 
diskusii

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

25. 3. Stretnutie s predstaviteľmi 
Európskej siete pre spoluprácuv 
oblasti ochrany integrity volieb 
(ECNE)

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

25. 3. Stretnutie so zástupcami Úradu 
vlády Veľkej Británie na tému boja 
proti dezinformáciám

Odborná konzultácia Stanislav Matějka 

26. 3. Stretnutie expertnej skupiny EÚ 
pre mediálnu gramotnosť

Zastupovanie SR v EÚ sieti odbor-
níkov na problematikumediálnej 
gramotnosti

Stanislav Matějka 

29. 3. Stretnutie EPRA expertnej skupi-
ny pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Stanislav Matějka 

29. 3. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti Microsoft 

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 3. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti Facebook 

Konzultácia k téme monitorovania 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 3. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti TikTok 

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 3. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti Google 

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 3. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v sieti odborní-
kov EÚ na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Stanislav Matějka

APRÍL   

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

1. 4. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti Mozilla 

Konzultácia k téme monitorovania 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

6. 4. Stretnutie so zástupcami organi-
zácie Disinfo Lab

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

8. 4. Stretnutie s profesorom Trevorom 
Davisom z Univerzity G. Washin-
gtona

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

9. 4. Stretnutie expertnej skupiny 
OBSE venované vyplvu umelej 
inteligencie na slobodu prejavu 

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci podujatia 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

12. 4. Stretnutie s profesorom Fabiom 
Gigglietom z Urbino Univerzity 

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

14. 4. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej Nariadeniu  
o digitálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak

14. 4. Stretnutie projektového tímu 
EduMediaTest

Plnenie úloh vyplývajúcich  
z pozície RVR ako projektového 
partnera 

Stanislav Matějka

14. 4. Stretnutie expertnej skupiny 
OBSE venované vyplvu umelej 
inteligencie na slobodu prejavu 

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci podujatia 

Ľuboš Kukliš

14. 4. Konferencia s témou Európske 
služby a trhy: skrotenie digitál-
nych obrov? 

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie European 
Digital Services and Markets: 
Taming of Digital Giants? 

Ľuboš Kukliš

15. 4. Stretnutie kontaktných bodov 
ERGA pre Memorandum o poro-
zumení

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

15. 4. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti Avaaz  

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka
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16. 4. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti Twitter  

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

16. 4. Webinár s predstaviteľmi spoloč-
nosti YouTube

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

21. 4. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v sieti odborní-
kov EÚ na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Stanislav Matějka

22. 4. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

23. 4. Konzultácia so zástupcami Európ-
skej komisie

Konzultácia k téme Správy EÚ  
o právnom štáte 2021

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

26. 4. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre implementáciu Memoranda  
o porozumení

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

27. 4. Konzlutácia zo zástupcami BAI, 
regulačného úradu v Írsku

Konzultácia k implementácii 
Smernice o audiovizuálnych  
mediálnych službách

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

28. 4. Stetnutie ERGA Pracovnej skupiny 
pre dezinformácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

29. 4. Stretnutie expertnej skupiny EÚ 
pre mediálnu gramotnosť

Zastupovanie SR v sieti EÚ odbor-
níkov na problematiku mediálnej 
gramotnosti

Stanislav Matějka 

29. 4. Zasadnutie predsedníctva ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

MÁJ   

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

4. 5. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti DebunkEU  

Konzultácia k monitorovaniu 
implementácie Kódexu postupov 
proti dezinformáciám

Ľuboš Kukliš, Stanislav 
Matějka

5. 5. Stretnutie Pracovnej skupiny 
ERGA venovanej implementácií 
AVMSD

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Ivan Tarabčák 

6. 5. Zasadnutie Kontaktnej siete ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak 

10. 5. Stretnutie Pracovnej skupiny 
ERGA venovanej Nariadeniu  
o digitálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak 

11. 5. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

19. 5. Ad - hoc stretnutie Kontaktnej 
siete ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak 

20. 5. 53. zasadnutie EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak 

21. 5. Konferencia zameraná na hľada-
nie riešení na potieranie nenávist-
neho online prejavu

Plnenie úloh vyplývajúcucich z po-
zície v EPRA, účasť na konferencii  
Living with hate speech: from 
apprehending to combatting

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak 

21. 5. Stretnutie expertnej skupiny 
EPRA pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Stanislav Matějka 

26. 5 Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

26. 5 Zasadnutie Výboru LIBE Európ-
skeho parlamentu 

Vystúpenie a prezentácia aktivít 
ERGA v oblasti boja proti dezinfor-
máciám

Ľuboš Kukliš

JÚN   

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

1. 6. Plenárne zasadnutie ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak 

2. 6. Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

4. 6. Zasadnutie vedenia EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš, Stanislav 
Matějka

8. 6. Konferencia: DSA A Médiá: Dopa-
dy Nariadenia o digitálnych služ-
bách na slovenský mediálny trh

Online podujatie organizované 
RVR v spolupráci s MK SR

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka, 
Martin Dorociak 

8. 6. Konferencia s témou boja proti 
šíreniu falošných správ a dezinfor-
mačných kampaní 

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie CEDC:  
Combating fake news and  
disinformation campaigns 
 

Ľuboš Kukliš, Stanislav 
Matějka

9. 6. Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

9. 6. Konzultácia so zástupcami Sveto-
vej zdravotníckej organizácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich z 
pozície predsedu EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

10. 6. Konferencia EDMO venovaná 
novému kódexu postupov proti 
šíreniu dezinformácií

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie EDMO: 
Towards a New Code of Practice 
on Disinformation 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

14. 6. Stretnutie so zástupcami Vieden-
skej univerzity 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície predsedu EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

16. 6. Konferencia zameraná na dopady 
Nariadenia o digitálnych službách 
a Nariadenia o digitálnych trhoch 
na mediálny trh

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci podujatia Digital Services 
Act & Digital Markets Act –  
Impacts on the Media Sector

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

17. 6. Zasadnutie Kontanktného výboru 
pre Smernicu o audiovizuálnych 
mediálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR vo výbore 

Stanislav Matějka

18. 6. Stretnutie špeciálnej pracovnej 
skupiny ERGA venovenej monito-
rovaniu rokovaní o Nariadení  
o digitálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

21. 6. Zasadnutie EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície predsedu EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka
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22. 6. Zasadnutie predsedníctva EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície predsedu EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

23. 6. Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

23. 6. Konzultácia so zástupcami Európ-
skej komisie o monitoringu ERGA 
zameranom na dezinformácií o 
Covid-19

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

24. 6. Konferencia zameraná mna medi-
álnu pluralitu

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie re:constitu-
tion Seminar on media pluralism 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

24. 6. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

24. 6. Konferencia s témou Smerujeme 
k Parížskej dohode o dezinformá-
ciach?

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie Towards a Pa-
ris Agreement for Disinformation?

Ľuboš Kukliš

28. 6. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA pre dezinformácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

29. 6. Konferencia: Nový Kódex postu-
pov proti šíreniu dezinformácií  
-  očakávania, vízie a plány

Online podujatie organizované 
RVR 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak 

30. 6. Workshop ERGA s témou vývoja 
právneho rámca pre európske 
audiovizuálne služby

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA, aktívna účasť  
na workshope Workshop  
The Evolution of the European 
Audiovisual Legal Framework

Ľuboš Kukliš, 
Stanislav Matějka, 
Martin Dorociak 

30. 6. Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

JÚL

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

1. 7. Konferencia: DSA a boj proti 
dezinformáciám

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci podujatia 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

6. 7. Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

7. 7. Zasadnutie špeciálnej medzire-
zortnej pracovnej skupiny pre 
umelú inteligenciu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície RVR v pracovnej skupine

Stanislav Matějka 

7. 7. Stretnutie projektového tímu 
EduMediaTest

Plnenie úloh vyplývajúcich  
z pozície RVR ako projektového 
partnera 

Stanislav Matějka

8. 7. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

8. 7. Webinár ERGA s témou využívania 
umelej inteligencie pri moderovaní 
online obsahu

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA, aktívna účasť 
na webinári ERGA: The Use of 
Machine Learning and AI in the 
moderation of content

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

9. 7. Webinár EPRA - IRG zameraný na 
zdieľanie overených postupov me-
dzi regulátormi z rôznych sektorov

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA, aktívna účasť 
na webinári EPRA joint informal 
webinar with the IRG highlighting 
best practice examples of coope-
ration between regulators from 
adjacent sector

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

19. 7. Stretnutie expertnej skupiny 
ERGA pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Stanislav Matějka 

29. 7. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v sieti odborní-
kov EÚ na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Stanislav Matějka 

AUGUST

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

12. 8. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA pre dezinformácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

26. 8. Zasadnutie predsedníctva EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

SEPTEMBER

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

2. 9. Zasadnutie predsedníctva ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

6. 9. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

8. 9. Odborná diskusia SISP na tému 
vzťahov médií a demokracie 

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci podujatia SISP Kongres: 
The Media for Democracy Monitor

Ľuboš Kukliš

9. 9. Stretnutie kontaktných bodov 
ERGA pre Memorandum o poro-
zumení

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

9. 9. Konferencia s témou ochrany 
maloletých v online priestore 

Aktívna účasť v odbornej disku-
sii v rámci konferencie Online 
Child’s Rights, Age Verification 
and Parental Consent: Finding the 
balance 

Ľuboš Kukliš

10. 9. Stretnutie so zástupcami Rady 
Európy

Odborná konzultácia o ochrane 
práv menšín 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

10. 9. Stretnutie so zástupcami Vieden-
skej univerzity 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície predsedu EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

13. 9. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

13. 9. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA pre dezinformácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

14. 9. Stretnutie so zástupcami KOM-
MAustria

Bilaterálne pracovné stretnutie Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka
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14. 9. Stretnutie akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

16. 9. Konferencia zameraná na hod-
notenie účinnosti Kodexu proti 
šíreniu dezinformácií o ochorení 
Covid - 19

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA, aktívna účasť na 
konferencii Report Launch: Covid-
Check  -  Assessing the Implemen-
tation of the EU Code of Practice 
on Disinformation in relation to 
COVID - 19

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

17. 9. Zasadnutie predsedníctva EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

20. 9. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich 
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

20. 9. Stretnutie so zástupcami Vieden-
skej univerzity 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

20. 9. Stretnutie so zástupcami Európ-
skej komisie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

22. 9. Workshop ERGA: Implementácia 
AVMSD 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Ivan Tarabčák 

23. 9. Stretnutie akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

24. 9. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej Nariadeniu  
o digitálnych službách

Plnenie úloh vyplývajúcucich 
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak

27. 9. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

27. 9. Stretnutie akčnej skupiny ERGA 
pre ekonomické dopady Covid-19

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

28. 9. Konferencia zamreaná na návrh 
Aktu o slobode médií

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie RSF European 
Media Freedom Act 

Ľuboš Kukliš

28. 9. Stretnutie akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

29. 9. Konferencia: Dezinformácie, spo-
ločnosť a demokracia

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferncie Stratpol:  
Dezinformácie, spoločnosť  
a demokracia 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 9. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA pre dezinformácie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 9. Zasadnutie signatárov Kódexu 
postupov proti dezinformáciám

Aktívna účasť v odbornej diskusii  Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

OKTÓBER

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

4. 10. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

5. 10. Konferencia tematicky zameraná 
na boj proti online dezinformáci-
ám 

Aktívna účasť v odbornej disku-
sii v rámci konferencie Fighting 
Misinformation Online: Working 
together on defunding misinfor-
mation 

Ľuboš Kukliš

5. 10. Stretnutie Akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

6. 10. Stretnutie pracovnej skupiny 
ERGA venovanej implementácii 
AVMSD

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

6. 10. Konferencia venovaná problema-
tike regulácie digitálnych služieb 

Aktívna účasť v odbornej disku-
sii v rámci konferencie Internet 
Commission

Ľuboš Kukliš

8. 10. Workshop ERGA s témou monito-
ringu dezinformácií o Covid-19 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

11. 10. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

12. 10. Stretnutie akčnej skupiny ERGA 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

14. 10. 54. zasadnutie EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak 

15. 10. Konferencia EPRA k medzisekto-
rálnej spolupráci regulátorov

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš, Stanislav  
Matějka, Martin Dorociak 

15. 10. Stretnutie expertnej skupiny 
EPRA pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Stanislav Matějka 

18. 10. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 10. Stretnutie so zástupcami spoloč-
nosti WhoTargetsMe

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

18. 10. Stretnutie ERGA kontaktných 
bodov pre Memorandum  
o porozumení

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

19. 10. Stretnutie so zástupcami KOM-
MAustria

Odborná konzultácia Stanislav Matějka

20. 10. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

21. 10. Workshop EPRA zameraný na 
reguláciu platforiem na zdieľanie 
videí 

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

21. 10. Stretnutie so signatármi Kódexu 
postupov proti dezinformáciám

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

21. 10. Webinár spoločnosti Facebook 
pre členov ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

25. 10. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

26. 10. Zasadnutie predsedníctva ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

28. 10. Konferencia s témou platforiem 
na zdieľanie obsahu

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci konferencie Society of 
Internet Platforms (Budapesť) 

Ľuboš Kukliš
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29. 10. Konferencia o mediálnej gramot-
nosti

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie Media  
Literacy, Roadmaps 

Ľuboš Kukliš

NOVEMBER

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

2. 11. Konferencia OBSE o úlohe medi-
lálnych regulátorov pri budovaní 
dôvery v médiá

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencie OBSE The role 
of independent national media 
regulatory authorities in regaining 
trust in the media 

Ľuboš Kukliš

8. 11. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

9. 11. Konferencia venovaná téme 
efektívneho postupu proti online 
dezinformáciám

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci konferncie International 
Grand Committee on Disinforma-
tion (Brusel)

Ľuboš Kukliš

10. 11. Zasadnutie Kontaktnej siete ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak 

10. 11. Stretnutie komunikačnej skupiny 
ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

15. 11. Konferencia s témou odporúčaní 
ERGA pre nový Kódex proti šíreniu 
deznformácií

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA, účasť na konfe-
rencii ERGA Recommendations 
for the new Code of Practice on 
Disinformation

Stanislav Matějka,  
Martin Dorociak 

18. 11. Stretnutie ERGA Akčnej skupiny 
pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

19. 11. Stretnutie národných kontaktných 
bodov EU Rapid Alert System

Zastupovanie SR v sieti odborní-
kov EÚ na problematiku dezinfor-
mácií a strategickej komunikácie  
v rámci Rapid Alert System

Stanislav Matějka 

22. 11. EDMO Workshop zameraný na 
problematiku výnimky pre média 
v rámci Nariadenia o digitálbnych 
službách

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci workshopu EDMO Media 
exemption in the DSA: protecting 
editorial independence or a loo-
phole for disinformation? 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 

24. 11. Stretnutie komunikačnej skupiny 
ERGA

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

26. 11. Zasadnutie predsedníctva EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

29. 11. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

30. 11. Stretnutie so zástupcami Európ-
skej komisie

Odborná konzultácia Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

DECEMBER

Dátum Podujatie/Aktivita Účel podujatia a participácia RVR Účastníci za RVR 

1. 12. Konferencia s témou regulácie 
digitálnych služieb

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci konferencie ISD Digital 
Policy Lab 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 

2. 12. Plenárne zasadnutie ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 

3. 12. Webinár TikTok pre členov ERGA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Stanislav Matějka

7. 12. Konferencia s témou návrhu Aktu 
o slobode médií

Aktívna účasť v odbornej diskusii  
v rámci konferencia Towards  
a European Media Freedom Act

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 

9. 12. Konferencia EDMO zameraná na 
problematiku boja proti dezinfor-
máciám

Aktívna účasť v odbornej diskusii 
v rámci konferencie EDMO A multi 
- stakeholder approach to tackling 
online disinformation 

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 

10. 12. Konzultácia so zástupcami Európ-
skej komisie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 

13. 12. Stretnutie so zástupcami EDMO Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

13. 12. Stretnutie so signatármi Kódexu 
postupov proti dezinformáciám

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

14. 12. Konferencia Ako efektívne  
a systematicky postupovať proti 
nelegálnemu a škodlivému online 
obsahu? 

Online medzinárodné podujatie 
organizované RVR; záznam do-
stupný tu: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=93NlLs - EM80&t=1s

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

15. 12. Zasadnutie predsedníctva EPRA Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka

16. 12. Zasadnutie kontaktného výboru 
pre AVMSD

Zastupovanie SR vo výbore Stanislav Matějka

17. 12. Stretnutie EPRA expertnej skupi-
ny pre mediálnu gramotnosť

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v EPRA

Stanislav Matějka 

20. 12. Konzultácia so zástupcami Európ-
skej komisie

Plnenie úloh vyplývajúcucich  
z pozície v ERGA

Ľuboš Kukliš,  
Stanislav Matějka 
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101,2 MHz Košice
101,2 MHz Trenčín
101,3 MHz Trebišov
101,5 MHz Prešov
101,7 MHz Bardejov
102,1 MHz Ružomberok
102,8 MHz Borský Mikuláš
102,8 MHz Nové Zámky
103,7 MHz Štúrovo
104,3 MHz Poprad
105,4 MHz Banská Bystrica
105,8 MHz Moldava nad Bodvou (18:00 - 6:00)
105,9 MHz Rožňava (18:00 - 6:00)
107,6 MHz Snina

Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Patria
Frekvencie:
89,6 MHz Plešivec (6:00 - 18:00)
91,4 MHz  Dunajská Streda (6:00 - 18:00)  

(prekoordinovaná na 91,4 MHz Šamorín)
98,0 MHz Lučenec (6:00 - 18:00)
98,7 MHz Nové Zámky (6:00 - 18:00)
98,9 MHz Bratislava (6:00 - 18:00) 
98,3 MHz Modrý Kameň (6:00 - 18:00)
102,4 MHz Senec (6:00 - 18:00)
105,8 MHz Moldava nad Bodvou (6:00 - 18:00)
105,9 MHz Rožňava (6:00 - 18:00)
106,2 MHz Štúrovo (6:00 - 18:00)
106,7 MHz Trebišov
702,2 kHz Košice (stredné vlny)
1098,0 kHz Nitra (stredné vlny)
1521,0 kHz Rimavská Sobota (stredné vlny)

Multiregionálne vysielanie

1. D.EXPRES, k.s.,  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: EXPRES
Frekvencie:
88,4 MHz Hlohovec
88,4 MHz Ružomberok
89,2 MHz Brezno (od 4. 12. 2021)
89,3 MHz Rimavská Sobota
89,7 MHz Nitra
91,0 MHz Budulov
91,0 MHz Poprad
92,6 MHz Zvolen
92,7 MHz Nové Zámky
92,7 MHz Žarnovica
92,8 MHz Krupina
92,9 MHz Detva
93,0 MHz Brezno
93,1 MHz Martin
93,1 MHz Terchová
93,6 MHz Donovaly
93,7 MHz Spišská Nová Ves
94,9 MHz Handlová (od 4. 12. 2021)

95,0 MHz Nová Baňa (od 4. 12. 2021)
95,1 MHz Banská Štiavnica
95,2 MHz Košice
95,3 MHz Levoča
95,4 MHz Dolný Hričov
95,4 MHz Dolný Kubín
95,4 MHz Heľpa
95,4 MHz Handlová
95,4 MHz Martin
95,7 MHz Rožňava
96,3 MHz Stará Turá
96,4 MHz Partizánske
96,5 MHz Banská Bystrica
96,5 MHz Námestovo
96,5 MHz Žilina
96,7 MHz Liptovský Mikuláš
96,9 MHz Bánovce nad Bebravou
97,0 MHz Levice
98,2 MHz Bardejov
99,4 MHz Štúrovo
99,5 MHz Liptovská Osada
99,5 MHz Prešov
99,5 MHz Východná
99,6 MHz Zlaté Moravce (od 4. 12. 2021)
99,6 MHz Žarnovica (od 4. 12. 2021)
99,7 MHz Nové mesto nad Váhom
99,8 MHz Topoľčany
101,1 MHz Lučenec
101,1 MHz Žiar nad Hronom
102,5 MHz Trenčín
105,2 MHz Považská Bystrica
105,7 MHz Stará Ľubovňa
106,2 MHz Košice
106,5 MHz Modrý Kameň
106,9 MHz Skalica
107,5 MHz Prievidza
107,6 MHz Bratislava
107,0 MHz Senica
107,5 MHz Čadca

Územný rozsah vysielania: vysielanie terestriálne 
a prostredníctvom satelitu 
Číslo licencie: R/112
Platnosť licencie: 10. 2. 2013  -  10. 2. 2029  
(predĺžená platnosť licencie)

2. RADIO, a.s.,  
Prešovská 39, 821 02 Bratislava
Názov programovej služby: FUN RADIO
Frekvencie:
87,7 MHz Košice
89,1 MHz Trenčín
89,2 MHz Ružomberok
91,6 MHz Lučenec
93,2 MHz Tornaľa
94,0 MHz Nitra
94,3 MHz Bratislava
95,0 MHz Liptovský Mikuláš
99,2 MHz Žilina
102,5 MHz Poprad

Rozhlas a televízia Slovenska, 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Slovensko
Frekvencie:
89,1 MHz Stará Ľubovňa
90,1 MHz Banská Bystrica 
90,9 MHz Modrý Kameň
91,2 MHz Nitra
91,2 MHz Snina
92,2 MHz Dubnica nad Váhom
92,2 MHz Poprad
92,2 MHz Veľká Franková
92,2 MHz Ždiar
93,5 MHz Bardejov
95,9 MHz Trenčín
96,3 MHz Štúrovo
96,6 MHz Bratislava
96,6 MHz Košice
96,6 MHz Malá Franková
96,6 MHz Osturňa
96,6 MHz Spišská Stará Ves
97,3 MHz Rožňava
99,0 MHz Banská Štiavnica
102,4 MHz Námestovo
103,2 MHz Nové Mesto nad Váhom
103,5 MHz Žilina
103,6 MHz Lučenec
103,8 MHz Ružomberok
 
Rozhlas a televízia Slovenska, 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Regina
Frekvencie:
Rádio Regina Bratislava:
91,7 MHz Štúrovo
99,3 MHz Bratislava
100,7 MHz Nové Mesto nad Váhom
102,2 MHz Nitra
Rádio Regina Banská Bystrica:
88,2 MHz Lučenec
88,5 MHz Modrý Kameň
95,0 MHz Rimavská Sobota
96,9 MHz Poprad
100,1 MHz Žilina
100,4 MHz Námestovo
100,6 MHz Ružomberok
101,5 MHz Banská Bystrica
Rádio Regina Košice:
88,6 MHz Rožňava
89,2 MHz Trebišov
89,3 MHz Bardejov
94,4 MHz Svidník
97,2 MHz Medzilaborce

100,3 MHz Košice
100,3 MHz Malá Franková
100,3 MHz Osturňa
100,3 MHz Spišská Stará Ves
101,5 MHz Veľká Franková
101,5 MHz Ždiar
102,3 MHz Stará Ľubovňa

Rozhlas a televízia Slovenska, 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Devín
Frekvencie:
88,7 MHz Námestovo
88,8 MHz Bardejov
89,6 MHz Plešivec (18:00 - 6:00)
90,0 MHz Rožňava
90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom
94,2 MHz Poprad
95,6 MHz Borský Mikuláš
96,1 MHz Stará Ľubovňa
96,2 MHz Košice
97,2 MHz Žilina
97,6 MHz Raslavice
97,8 MHz Trenčín
98,7 MHz Nové Zámky (18:00 - 6:00)
99,7 MHz Trebišov
99,8 MHz Zvolen
99,9 MHz Giraltovce
102,0 MHz Banská Bystrica
102,2 MHz Snina
102,6 MHz Banská Štiavnica
103,1 MHz Modrý Kameň
104,4 MHz Bratislava
104,6 MHz Ružomberok
106,2 MHz Štúrovo (18:00 - 6:00)
106,7 MHz Prešov
106,7 MHz Trebišov
1521,0 kHz Rimavská Sobota (stredné vlny)

Rozhlas a televízia Slovenska, 
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio_FM
Frekvencie:
89,0 MHz Zvolen
89,3 MHz Bratislava
91,7 MHz Dolný Kubín
91,8 MHz Čadca
91,9 MHz Námestovo
94,5 MHz Žilina
98,0 MHz Lučenec (18:00 - 6:00)
98,3 MHz Modrý Kameň (18:00 - 6:00)
98,4 MHz Žiar nad Hronom
98,9 MHz Stará Ľubovňa

Príloha 2: Zoznam držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie v roku 2021

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie
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6. T.W.Rádio s.r.o.,  
Banšelova 17, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio 7
Frekvencie:
88,6 MHz Košice
91,3 MHz Rožňava
91,7 MHz Bratislava Dúbravka
101,0 MHz Žilina
103,6 MHz Bratislava
103,6 MHz Nitra
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
107,5 MHz Ružomberok
107,7 MHz Banská Bystrica
107,8 MHz Liptovský Mikuláš

Vysielanie aj prostredníctvom satelitu
Číslo licencie: R/90
Platnosť licencie: 20. 5. 2005 – 20. 5. 2021  
(predĺžená platnosť licencie)

T.W.Rádio s.r.o.,  
Banšelova 17, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio 7
Frekvencie:
88,6 MHz Košice
91,3 MHz Rožňava 
91,7 MHz Bratislava Dúbravka
101,0 MHz Žilina
103,6 MHz Bratislava
103,6 MHz Nitra 
107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
107,5 MHz Ružomberok
107,7 MHz Banská Bystrica
107,8 MHz Liptovský Mikuláš

Číslo licencie: R/140
Platnosť licencie: 21. 5. 2021 – 21. 5. 2029

7. Best FM Media spol. s r.o.,  
Strojnícka 31, 821 05 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Best FM
Frekvencie:
88,0 MHz Bratislava
88,1 MHz Žarnovica 
88,1 MHz Zvolen
88,2 MHz Nitra
89,5 MHz Považská Bystrica
90,3 MHz Poprad 
90,4 MHz Kotešová 
90,6 MHz Bratislava
91,0 MHz Žiar nad Hronom
91,6 MHz Piešťany 
93,0 MHz Trebišov
93,0 MHz Trnava
93,8 MHz Košice
94,0 MHz Prešov
95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom
95,6 MHz Banská Bystrica
95,6 MHz Bratislava
98,0 MHz Žilina

98,9 MHz Trenčín 
99,7 MHz Malacky
103,3 MHz Spišská Nová Ves
105,5 MHz Bratislava
105,6 MHz Stupava

Vysielanie aj prostredníctvom satelitu
Číslo licencie: R/101
Platnosť licencie: 5. 12. 2007 – 5. 12. 2023  
(predĺžená platnosť licencie)

8. Best FM Media spol. s r.o.,  
Strojnícka 31, 821 05 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio BEST FM
Frekvencie:
88,0 MHz Bratislava
88,1 MHz Žarnovica 
88,1 MHz Zvolen
88,2 MHz Nitra
89,5 MHz Považská Bystrica
90,3 MHz Poprad 
90,4 MHz Kotešová 
90,6 MHz Bratislava
91,0 MHz Žiar nad Hronom
91,6 MHz Piešťany 
93,0 MHz Trebišov
93,0 MHz Trnava
93,8 MHz Košice
94,0 MHz Prešov
95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom
95,6 MHz Banská Bystrica
95,6 MHz Bratislava
98,0 MHz Žilina
98,9 MHz Trenčín 
99,7 MHz Malacky
103,3 MHz Spišská Nová Ves
105,5 MHz Bratislava
105,6 MHz Stupava

Číslo licencie: R/153
Platnosť licencie: 6. 12. 2023 – 6. 12. 2031  
(udelená 24. 11. 2021, 
v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)

9. D.EXPRES, k.s.,  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: Europa 2
Frekvencie:
87,9 MHz Čadca
92,9 MHz  Rimavská Sobota (pridelená  

24. 11. 2021, v roku 2021 nenadobudla  
právoplatnosť)

93,5 MHz Martin
93,6 MHz Ružomberok
95,2 MHz Námestovo
95,2 MHz Nitra
96,3 MHz Považská Bystrica
98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom
100,9 MHz Poprad
102,0 MHz Košice

102,8 MHz Bardejov
102,8 MHz Rožňava
102,9 MHz Košice – mesto
104,0 MHz Banská Bystrica
104,0 MHz Senica
106,3 MHz Považská Bystrica
107,1 MHz Banská Štiavnica

Číslo licencie: R/116
Platnosť licencie: 19. 12. 2013  -  19. 12. 2029 (predĺže-
ná platnosť licencie)

3. Rádio LUMEN, spol. s r.o.,  
Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
Názov programovej služby: Rádio Lumen
Frekvencie:
89,4 MHz Martin
89,7 MHz Ružomberok
89,8 MHz Žilina
90,6 MHz Skalité
92,9 MHz Lendak
92,9 MHz Prešov  -  Stráž
93,2 MHz Snina
93,3 MHz Banská Štiavnica
93,3 MHz Trenčín
93,5 MHz Štúrovo
93,7 MHz Nové Mesto nad Váhom
93,8 MHz Bratislava  -  mesto
94,4 MHz Košice
95,2 MHz Staré Hory
95,6 MHz Topoľčany
95,7 MHz Nitra
96,1 MHz Senica
97,8 MHz Medzilaborce 
97,8 MHz Stropkov
98,0 MHz Zlaté Moravce
98,1 MHz Prievidza
98,1 MHz Trnava
99,1 MHz Bardejov
99,6 MHz Spišská Stará Ves
99,8 MHz Levoča
99,8 MHz Stará Ľubovňa
102,9 MHz Banská Bystrica  -  mesto
102,9 MHz Štrbské Pleso
103,3 MHz Michalovce
103,4 MHz Brezno
105,2 MHz Skalica
105,8 MHz Čadca
105,8 MHz Námestovo
106,3 MHz Lučenec
106,3 MHz Rožňava

Číslo licencie: R/119
Platnosť licencie: 4. 6. 2014  -  4. 6. 2030  
(predĺžená platnosť licencie)

4. D.EXPRES, k.s.,  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: Jemné
Frekvencie:
87,7 MHz Banská Bystrica
87,8 MHz Nitra
88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom
89,7 MHz Námestovo
91,9 MHz Zlaté Moravce
92,4 MHz Trstená
92,5 MHz Nová Baňa
93,8 MHz Rimavská Sobota
96,3 MHz Liptovský Mikuláš
98,1 MHz Spišská Nová Ves
98,5 MHz Tornaľa
98,6 MHz Košice
99,4 MHz Rožňava
99,6 MHz Brezno
99,6 MHz Lučenec
101,3 MHz Ružomberok
103,6 MHz Poprad
104,2 MHz Levice
104,5 MHz Štúrovo
106,6 MHz Bratislava
106,9 MHz Žilina
107,7 MHz Stará Ľubovňa

Vysielanie aj prostredníctvom satelitu
Číslo licencie: R/133
Platnosť licencie: 5. 2. 2020  -  5. 2. 2028 

5. GES Slovakia, s.r.o.,  
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock
Frekvencie:
88,8 MHz Nitra
89,0 MHz Rožňava
89,1 MHz Lučenec
92,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
94,8 MHz Košice
95,1 MHz Považská Bystrica
95,9 MHz Snina
97,3 MHz Piešťany
97,6 MHz  Bratislava, Devínska
97,6 MHz Banská Bystrica
98,1 MHz Čadca
98,7 MHz Martin
98,7 MHz Žilina
98,8 MHz Ružomberok
100,3 MHz Bratislava
100,3 MHz Trenčín
102,4 MHz Rimavská Sobota
105,2 MHz Prešov
107,3 MHz Poprad

Vysielanie aj prostredníctvom satelitu
Číslo licencie: R/136
Platnosť licencie: 23. 7. 2020  -  23. 7. 2028  
(odňatá 6. 10. 2021 na vlastnú žiadosť)
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4. Marek Petráš,  
Mäsiarska 63, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Rádio Košice
Frekvencie:
89,5 MHz Spišská Nová Ves
90,1 MHz Bratislava
90,4 MHz Prešov
90,8 MHz Prešov - Stráž 
91,0 MHz Trebišov
91,7 MHz Košice
91,7 MHz Poprad
92,6 MHz Levoča
93,2 MHz Poprad
95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
97,0 MHz Michalovce
97,4 MHz  Stará Ľubovňa  (pridelená 24. 11. 2021,  

v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)
102,0 MHz Rožňava
102,7 MHz Michalovce
103,2 MHz Budulov
106,9 MHz Košice

Číslo licencie: R/93
Platnosť licencie: 17. 7. 2006 – 18. 7. 2022  
(predĺžená platnosť licencie)

Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Rádio Košice
Frekvencie:
89,5 MHz Spišská Nová Ves
90,1 MHz Bratislava
90,4 MHz Prešov
90,8 MHz Prešov - Stráž 
91,0 MHz Trebišov
91,7 MHz Košice
91,7 MHz Poprad
92,6 MHz Levoča
93,2 MHz Poprad
95,9 MHz Liptovský Mikuláš 
97,0 MHz Michalovce
97,4 MHz  Stará Ľubovňa (pridelená 24. 11. 2021,  

v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)
102,0 MHz Rožňava
102,7 MHz Michalovce
103,2 MHz Budulov
106,9 MHz Košice

Číslo licencie: R/145
Platnosť licencie: 19. 7. 2022 – 19. 7. 2030

5. GROUND 4, s. r. o.,  
Malého 2636/72, 909 01 Skalica
Názov programovej služby: Záhorácke rádio
Vysielanie prostredníctvom frekvencie:
89,2 MHz Skalica
101,5 MHz Senica

Číslo licencie: R/111
Platnosť licencie: 25. 1. 2011 – 25. 1. 2027  
(predĺžená platnosť licencie)

6. Rádio WOW s.r.o.,  
Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
Názov programovej služby: Rádio WOW
Frekvencie:
88,3 MHz Púchov
88,5 MHz Dubnica nad Váhom
90,4 MHz Bánovce nad Bebravou
90,5 MHz Prievidza
90,6 MHz Nitra (od 4. 12. 2021)
92,3 MHz Levice (od 4. 12. 2021)
93,6 MHz Nitra
101,7 MHz Dubnica nad Váhom
104,4 MHz Považská Bystrica
106,7 MHz Partizánske
106,7 MHz Trenčín
106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom

Číslo licencie: R/113
Platnosť licencie: 22. 6. 2011  -  22. 6. 2027 
(predĺžená platnosť licencie)

7. FRONTINUS s.r.o.,  
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Názov programovej služby: Rádio Frontinus
Frekvencie:
96,1 MHz Čadca
96,2 MHz Martin
104,6 MHz Žilina

Číslo licencie: R/115
Platnosť licencie: 4. 9. 2012  -  4. 9. 2028  
(predĺžená platnosť licencie)

8. Rádio Rebeca, s.r.o.,  
M.R.Štefánika 46, 036 01 Martin
Názov programovej služby: Rádio Rebeca
Frekvencia:
88,6 MHz Žilina
89,0 MHz Dolný Kubín (odňatá 1. 7. 2021)
99,6 MHz Martin
99,8 MHz Liptovský Mikuláš 

Číslo licencie: R/123
Platnosť licencie: 10. 7. 2013 – 10. 7. 2029  
(predĺžená platnosť licencie)

9. Rádio Prešov, s.r.o.,  
Špitálska 5, 080 01 Prešov
Názov programovej služby: SKY RÁDIO 
Frekvencie:
91,4 MHz Prešov
95,0 MHz Humenné
97,4 MHz Stará Ľubovňa (odňatá 22. 9. 2021)
97,7 MHz Košice
106,6 MHz Poprad

Číslo licencie: R/100
Platnosť licencie: 21. 8. 2007 – 21. 8. 2023 (predĺžená 
platnosť licencie)

102,8 MHz Žilina
103,7 MHz Prešov
104,1 MHz  Prešov (pridelená 24. 11. 2021,  

v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)
104,8 MHz Bratislava
106,0 MHz Banská Bystrica
107,1 MHz Bardejov

Vysielanie aj prostredníctvom satelitu
Číslo licencie: R/105
Platnosť licencie: 6. 10. 2010  -  6. 10. 2026  
(predĺžená platnosť licencie)

10. Rádio Vlna, s.r.o.,  
Leškova 5, 811 04 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Vlna
Frekvencie:
87,9 MHz Dolný Kubín
88,1 MHz Marovka
88,5 MHz Snina
90,0 MHz Medzilaborce
90,7 MHz Námestovo
91,1 MHz Brezno
91,1 MHz Ružomberok
92,0 MHz Žiar nad Hronom
92,4 MHz Stropkov
92,7 MHz Žilina Zástranie
92,8 MHz Ružomberok
92,9 MHz Prievidza  -  Silo
95,6 MHz Bardejov
95,7 MHz Košice mesto
96,0 MHz Lučenec
96,1 MHz Nitra
99,0 MHz Trebišov
99,6 MHz Čadca
101,4 MHz Rožňava
101,8 MHz Bratislava
104,8 MHz Poprad
104,9 MHz Martin
105,1 MHz Banská Štiavnica
105,5 MHz Trenčín
105,8 MHz Prešov
106,6 MHz Banská Bystrica  -  Panský diel
106,7 MHz Rimavská Sobota
107,0 MHz Dobšiná

Číslo licencie: R/117
Platnosť licencie: 22. 12. 2013 – 22. 12. 2029 (predĺže-
ná platnosť licencie) 

Regionálne vysielanie

1. INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.,  
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Názov programovej služby: RADIO VIVA
Frekvencie:
93,3 MHz  Bratislava
94,9 MHz Bratislava
94,9 MHz Bratislava  -  Devínska
101,1 MHz Bratislava
101,1 MHz Bratislava 4
101,0 MHz Nitra
101,0 MHz Trnava

Číslo licencie: R/104
Platnosť licencie: 6. 10. 2016 – 6. 10. 2024  
(predlžená platnosť licencie)

2. SITY MEDIA s.r.o.,  
Vajnorská 53, 831 03 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio SiTy
Frekvencie:
89,7 MHz Bratislava
92,1 MHz Galanta
92,3 MHz Bratislava
96,0 MHz Bratislava
98,5 MHz Bratislava

Číslo licencie: R/135
Platnosť licencie: 29. 5. 2020 – 29. 5. 2028
 
3. Rádio Bojnice s.r.o.,  
Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice
Názov programovej služby: Rádio Beta
Frekvencie:
89,7 MHz Zvolen
90,5 MHz Banská Bystrica
91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 25. 8. 2021)
93,9 MHz Prievidza
102,0 MHz Handlová
104,3 MHz Trenčín

Číslo licencie: R/92
Platnosť licencie: 6. 3. 2006 – 6. 3. 2022  
(predĺžená platnosť licencie)

Rádio Bojnice s.r.o.,  
Okrajová 964/12, 972 01 Bojnice
Názov programovej služby: Rádio Beta
Frekvencie:
89,7 MHz Zvolen
90,5 MHz Banská Bystrica
91,4 MHz Žiar nad Hronom (od 25. 8. 2021)
93,9 MHz Prievidza
102,0 MHz Handlová
104,3 MHz Trenčín

Číslo licencie: R/143
Platnosť licencie: 7. 3. 2022 – 7. 3. 2030
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2. Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., 
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany
Názov programovej služby: Rádio Topoľčany
Frekvencia:
102,9 MHz Topoľčany

Číslo licencie: R/102
Platnosť licencie: 20. 12. 2007 – 20. 12. 2023 (predĺže-
ná platnosť licencie)

3. L - MEDIA, s. r. o.,  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov programovej služby: Rádio LIPTOV
Frekvencia:
92,4 MHz Ružomberok
106,4 MHz Liptovský Mikuláš

Číslo licencie: R/107
Platnosť licencie: 26. 8. 2009  -  26. 8. 2025  
(predĺžená platnosť licencie)

4. WINTER média, a.s.,  
Teplická 63, 921 01 Piešťany
Názov programovej služby: Rádio Piešťany
Frekvencia:
90,2 MHz Piešťany

Číslo licencie: R/108
Platnosť licencie: 5. 1. 2010  -  5. 1. 2026  
(predĺžená platnosť licencie)

5. MÉDIA MODRA, s.r.o.,  
Sokolská 8, 900 01 Modra
Názov programovej služby: Rádio Modra
Frekvencia:
106,1 MHz Modra

Číslo licencie: R/120
Platnosť licencie: 8. 1. 2013 – 8. 1. 2029  
(predĺžená platnosť licencie)

6. JOLIN, s.r.o.,  
Panská dolina 75, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: RADIO PLUS
Frekvencia: 
105,9 MHz Nitra

Číslo licencie: R/124
Platnosť licencie: 26. 9. 2014 – 26. 9. 2022  
(odňatá 1. 7. 2021 na vlastnú žiadosť)

7. KISS rádio s.r.o.,  
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Rádio KISS
Frekvencie:
104,1 MHz  Prešov (odňatá 5. 5. 2021  

na vlastnú žiadosť)
104,5 MHz Košice

Číslo licencie: R/126
Platnosť licencie: 14. 8. 2014  -  14. 8. 2022

8. POWER DEVELOPMENT s.r.o.,  
A. Sládkoviča 5, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: Rádio Šírava
Frekvencia:
89,7 MHz Michalovce
93,1 MHz Košice
93,9 MHz Michalovce
98,1 MHz Humenné
98,1 MHz Trebišov

Číslo licencie: R/139
Platnosť licencie: 24. 6. 2019  -  24. 6. 2027

9. FM media s.r.o.,  
Komárnická 4, 821 03 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Goldies
Frekvencia:
89,6 MHz Prievidza
89,8 MHz Prešov
90,8 MHz Žilina
92,0 MHz Banská Bystrica
92,4 MHz Martin
92,8 MHz Trenčín

Číslo licencie: R/141
Platnosť licencie: 7. 1. 2020  -  7. 1. 2028

10. EJ s.r.o.,  
Juraja Slottu 26, 917 01 Trnava
Názov programovej služby: Aetter
Frekvencia:
107,2 MHz Trnava

Číslo licencie: R/142
Platnosť licencie: 20. 1. 2020  -  20. 1. 2028 

11. BB FM s.r.o.,  
Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica
Názov programovej služby: BB FM Rádio
Frekvencia:
94,7 MHz Banská Bystrica
100,3 MHz  Banská Bystrica (pridelená 24. 11. 2021, 
  v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)

Číslo licencie: R/144
Platnosť licencie: 19. 6. 2020  -  19. 6. 2028 

12. Music Gallery Group, s.r.o.,  
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Názov programovej služby: JAZZ
Frekvencia:
92,6 MHz Bratislava

Číslo licencie: R/147
Platnosť licencie: 10. 6. 2021  -  10. 6. 2029 

10. Trnavská Produkčná s.r.o.,  
Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany
Názov programovej služby: Trnavské Rádio
Frekvencie:
93,4 MHz Trnava
103,9 MHz Trnava
106,0 MHz Holíč
106,2 MHz Trnava
107,9 MHz Piešťany

Číslo licencie: R/132
Platnosť licencie: 11. 1. 2017  -  11. 1. 2025

11. MIRJAM s.r.o.,  
Jókaiho 6, 945 01 Komárno
Názov programovej služby: MIRJAM RÁDIO
Frekvencia:
90,5 MHz Rožňava
94,6 MHz Nové Zámky
100,6 MHz Levice

Číslo licencie: R/138
Platnosť licencie: 23. 7. 2019  -  23. 7. 2027

12. Dr. FM, s. r. o.,  
Drieňová 34, 821 02 Bratislava  
 -  mestská časť Ružinov
Názov programovej služby: Dobré rádio 
Frekvencie:
95,0 MHz Trenčín
98,0 MHz Ružomberok
104,1 MHz Nitra
106,3 MHz Martin
106,4 MHz Čadca
106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
106,4 MHz Prievidza
106,5 MHz Žilina
107,7 MHz Dolný Kubín

Číslo licencie: R/146
Platnosť licencie: 30. 6. 2021 – 30. 6. 2029

13. Rádio Mária Slovensko s.r.o,  
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Mária 
Frekvencie:
91,1 MHz Rimavská Sobota
91,3 MHz  Banská Bystrica (pridelená 24. 11. 2021, v roku 

2021 nenadobudla právoplatnosť)
91,8 MHz Trenčín
93,5 MHz Lučenec
95,3 MHz Rožňava
95,8 MHz Žiar nad Hronom
97,4 MHz Topoľčany
98,5 MHz Brezno
98,5 MHz Tvrdošín
101,9 MHz  Žilina (pridelená 24. 11. 2021,  

v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)
102,1 MHz Považská Bystrica
103,9 MHz Spišská Nová Ves
104,4 MHz Michalovce

107,2 MHz  Martin (pridelená  24. 11. 2021,  
v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)

107,7 MHz Košice
107,5 MHz Prešov

Číslo licencie: R/148
Platnosť licencie: 9. 6. 2021 – 9. 6. 2029

14. JF Property group s.r.o., Špitálska 5, 080 01 
Prešov
Názov programovej služby: SKY Rádio
Frekvencia:
91,4 MHz Prešov
95,0 MHz Humenné
97,7 MHz Košice
106,6 MHz Poprad

Číslo licencie: R/152
Platnosť licencie: 22. 8. 2023 – 22. 8. 2031 
(v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)

15. Marek Petráš,  
Mäsiarska 63, 040 01 Košice
Názov programovej služby: DETSKÉ RÁDIO
Frekvencia:
98,7 MHz Banská Bystrica
102,5 MHz Košice
102,7 MHz Prešov
104,2 MHz Žilina

Číslo licencie: R/154
Platnosť licencie: udelená 24. 11. 2021  
(v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)

Lokálne vysielanie

1. Radio ON s.r.o.,  
Farského 8, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby:  Rádio THE END
Frekvencie:
97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves
97,2 MHz Bratislava – Technopol
106,1 MHz Bratislava 

Číslo licencie: R/99
Platnosť licencie: 16. 8. 2007 – 17. 8. 2023  
(predĺžená platnosť licencie)

Rádio ON s. r. o.,  
Farského 8, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio THE END
Frekvencia:
97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves
97,2 MHz Bratislava – Technopol
106,1 MHz Bratislava

Číslo licencie: R/151
Platnosť licencie: 18. 8. 2023 – 18. 8. 2032  
(v roku 2021 nenadobudla právoplatnosť)
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13. T.W. Rádio, s.r.o.,  
Banšelova 17, 821 04 Bratislava 
Názov programovej služby: Rádio 7
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/21
Platnosť licencie od: 19. 8. 2016

14. EUROPA 2, a. s.,  
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Názov programovej služby: Europa 2
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/22
Platnosť licencie od: 7. 11. 2016  
(odňatá k 30. 9. 2021 na vl. žiadosť)

15. BEST FM Media, spol. s r.o. ,  
Strojnícka  31, 821 05 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Best FM
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/23
Platnosť licencie od: 10. 3. 2017

16. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.,  
Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava
Názov programovej služby: Jemné
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/24
Platnosť licencie od: 23. 3. 2017  
(odňatá k 30. 9. 2021 na vl. žiadosť)

17. CORPORATE LEGAL, s. r. o.,  
Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Vlna
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/25
Platnosť licencie od: 27. 3. 2017  
(odňatá k 25. 8. 2021 na vl. žiadosť)

18. GES Slovakia, s.r.o.,  
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Anténa Rock
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/26
Platnosť licencie od: 21. 4. 2017  
(odňatá k 6. 10. 2021 na vl. žiadosť)

19. D.EXPRES, k.s.,  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: EXPRES
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/27
Platnosť licencie od: 5. 5. 2017

20. Marek Petráš,  
Mäsiarska 63, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Rádio Košice
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/28
Platnosť licencie od: 10. 7. 2017

21. Media Rock, s.r.o.,  
Blagoevova 14, 851 04 Bratislava
Názov programovej služby: Rocková republika
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/29
Platnosť licencie od: 4. 8. 2017

22. L - MEDIA s.r.o.,  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov programovej služby: Rádio LIPTOV
Územný rozsah: lokálny

Číslo licencie: RD/30
Platnosť licencie od: 21. 4. 2020

23. Rádio Mária Slovensko s.r.o.,  
Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Mária
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/31
Platnosť licencie od: 27. 7. 2020

24. D.EXPRES, k.s.,  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: Europa 2
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/32
Platnosť licencie od: 1. 10. 2021

25. D.EXPRES, k.s.,  
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Názov programovej služby: Jemné
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/33
Platnosť licencie od: 1. 10. 2021

13. SUB FM s.r.o,  
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Názov programovej služby: SUB FM 
Frekvencie:
104,5 MHz Prievidza
105,9 MHz Nitra (od 20. 10. 2021)

Číslo licencie: R/149
Platnosť licencie: 11. 6. 2021 – 11. 6. 2029

14. Nitrianske rádio s. r. o.,  
Zbehy 824, 951 42 Zbehy
Názov programovej služby: Rádio v Nitre
Frekvencia:
105,4 MHz Nitra

Číslo licencie: R/150
Platnosť licencie: 24. 6. 2021  -  24. 6. 2029

Digitálne vysielanie

1. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Slovensko
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/1
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007

2. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Regina
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/2
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007

3. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Devín
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/3
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007

4. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio_FM
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/4
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007

5. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Patria
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/5
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007

6. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Radio Slovakia  
International
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/6
Platnosť licencie od: 7. 12. 2007

7. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 7, 
Rádio Pyramída
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/13
Platnosť licencie od: 16. 12. 2008

8. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 
45 Bratislava
Názvov programovej služby: Rádio Litera
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/14
Platnosť licencie od: 16. 12. 2008

9. Rádio LUMEN, spol. s r.o.,  
Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
Názov programovej služby: Rádio Lumen
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/16
Platnosť licencie od: 26. 3. 2010

10. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio Junior
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/17
Platnosť licencie od: 13. 4. 2010

11. SITY MEDIA s.r.o.,  
Vajnorská 53, 831 03 Bratislava
Názov programovej služby: Rádio SiTy
Územný rozsah: regionálny

Číslo licencie: RD/18
Platnosť licencie od: 26. 11. 2012

12. Gregor Agency  -  G. A. Records, s.r.o.,  
Vážska 7, 821 07 Bratislava
Názov programovej služby: New Model Radio
Územný rozsah: celoplošný

Číslo licencie: RD/19
Platnosť licencie od: 31. 10. 2014
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11. Mestské Kultúrne stredisko, spol. s r.o.,  
J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Názov programovej služby: Bánovské televízne 
vysielanie
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/227
Platnosť licencie: 15. 1. 2009 – 15. 1. 2021

12. Decora, s.r.o., v likvidácii,  
Matičné nám. 1434, 022 01 Čadca
Názov programovej služby: Vaša TV
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/229
Platnosť licencie: 5. 3. 2009  -  5. 3. 2021

13. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava,  
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Názov programovej služby: RVTV
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS, 
IPTV, OTT
Číslo licencie: T/232
Platnosť licencie: 16. 10. 2009  -  16. 10. 2021

14. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.,  
Obecný úrad  -  Kostolná 1, 962 63 Pliešovce
Názov programovej služby: INFO KANÁL Pliešovce 
(IKP)
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/235
Platnosť licencie: 27. 4. 1998  -  27. 4. 2022 

15. Kabel TV Močenok, s.r.o.,  
Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
Názov programovej služby: Televízia Močenok
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/237
Platnosť licencie: 4. 8. 2010 – 4. 8. 2022

16. T  -  services, s. r. o.,  
Jašíkova 178, 023 54 Turzovka
Názov programovej služby: TVT  -  Turzovská televízia
Územný rozsah: prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/238
Platnosť licencie: 13. 7. 2011 – 13. 7. 2023

17. Kalná KTR, s.r.o.,  
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Názov programovej služby: Infokanál
Územný rozsah: prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/239
Platnosť licencie: 7. 10. 2011 – 7. 10. 2023

18. I. HEIZER  -  MINI SERVIS, s.r.o.,  
Horné Mýto 110, 930 13 Horné Mýto
Názov programovej služby: HEIZER TV
Územný rozsah: prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/240
Platnosť licencie: 6. 12. 2011 – 6. 12. 2023

Digitálne vysielanie

1. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Jednotka
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/1
Platnosť licencie od: 27. 12. 2007

2. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Dvojka
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/2
Platnosť licencie od: 27. 12. 2007

3. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: Trojka
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/3
Platnosť licencie od: 26. 6. 2008 

4. JURKO 3 s.r.o.,  
Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava
Názov programovej služby: TV PROTI
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/4
Platnosť licencie od: 11. 9. 2008

5. JURKO 3 s.r.o.,  
Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava
Názov programovej služby: TV PRE
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/5
Platnosť licencie od: 11. 9. 2008

6. MARKÍZA  -  SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
Názov programovej služby: TV DOMA
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/7
Platnosť licencie od: 16. 12. 2008 

7. Spartak TV, s.r.o.,  
Koniarekova 19, 917 01 Trnava
Názov programovej služby: Spartak TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/8
Platnosť licencie od: 8. 8. 2009

8. HRONKA PRODUCTION s.r.o.,  
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
Názov programovej služby: TV HRONKA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/11
Platnosť licencie od: 23. 10. 2009

Multiregionálne vysielanie

1. Slovak Telekom, a.s.,  
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov programovej služby: Magio Infokanál
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/210
Platnosť licencie: 12. 8. 2008 – 12. 8. 2032
(predĺžená platnosť)

Regionálne vysielanie

1. OTS, s.r.o.,  
Štúrova 1706, 022 01 Čadca 
Názov programovej služby: Kysucké televízne  
vysielanie (KTV)
Územný rozsah: prostredníctvom KDS a MMDS
Číslo licencie: T/101
Platnosť licencie: 30. 10. 1998  -  30. 10. 2022

2. VARES, s.r.o.  
Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica
Názov programovej služby: INFOKANÁL VARES
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/236
Platnosť licencie: 16. 8. 2010 – 16. 8. 2022

Lokálne vysielanie

1. Mestská televízia Trnava, s.r.o.,  
Hlavná 1, 917 01 Trnava
Názov programovej služby: Mestská televízia Trnava
Územný rozsah: vysielanie terestriálne 
a prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/78
Platnosť licencie: 16. 1. 1997  -  17. 1. 2021

2. VEPROS, spol. s r.o.,  
Hlavná 126, 930 11 Topoľníky
Názov programovej služby: TOP TV
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/82
Platnosť licencie: 20. 6. 1997  -  21. 6. 2021

3. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.,  
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Názov programovej služby: Televízia mesta Dolný 
Kubín – TV DK
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/86
Platnosť licencie: 21. 7. 1997  -  21. 7. 2021

4. TVR a RE, s.r.o.,  
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Názov programovej služby: Televízia Ružinov
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/89
Platnosť licencie: 4. 9. 1997  -  4. 9. 2021

5. Perfects, a.s.,  
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Názov programovej služby: Mestská televízia DSTV
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/90
Platnosť licencie: 9. 10. 1997  -  10. 10. 2021

6. SEWARE multimedia, v.o.s.,  
Š. Moysesa 57/23, 965 01 Žiar nad Hronom
Názov programovej služby: ATV
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/91
Platnosť licencie: 5. 12. 1997  -  6. 12. 2021 

7. TV PEZINOK, s.r.o.,  
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Názov programovej služby: TV Pezinok
Územný rozsah: vysielanie terestriálne 
a prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/99
Platnosť licencie: 16. 6. 1998  -  17. 6. 2022 

8. PALONCA s.r.o.,  
Plavnica 121, 065 45 Plavnica
Názov programovej služby: KABELOVKA
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/107
Platnosť licencie: 18. 1. 1999  -  18. 1. 2023 

9. MANIN PB, s.r.o.,  
Klincová 35, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: iTV
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/165
Platnosť licencie: 3. 1. 2005 – 3. 1. 2029 (predĺžená 
platnosť)

10. MARTICO, s.r.o.,  
Východná 14, 036 01 Martin
Názov programovej služby: MARTICO INFO
Územný rozsah: vysielanie prostredníctvom KDS
Číslo licencie: T/225
Platnosť licencie: 15. 1. 2009 – 15. 1. 2021

Príloha 3: Zoznam držiteľov licencií na televízne vysielanie v roku 2021 
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25. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Infokanál TANGO
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/42
Platnosť licencie od: 4. 3. 2011

26. Minas Tirith s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
Názov programovej služby: Empatia
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/45
Platnosť licencie od: 6. 5. 2011

27. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
Názov programovej služby: DAJTO
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/47
Platnosť licencie od: 10. 8. 2011

28. TV Poprad, s.r.o.,  
Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad
Názov programovej služby: TV POPRAD
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/48
Platnosť licencie od: 13. 10. 2011

29. seven media s.r.o.,  
Nábrežná 134, 080 01 Prešov
Názov programovej služby: TV 7
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/52
Platnosť licencie od: 21. 10. 2011

30. Quartex group, spol. s r.o.,  
Školská č. 6, 908 51 Holíč
Názov programovej služby: Česko - Slovenská 
regionálna televízia, skrátene čsrtv
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/53
Platnosť licencie od: 28. 10. 2011

31. Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.,  
Milana Marečka 18, 841 07 Bratislava
Názov programovej služby: DTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/54
Platnosť licencie od: 17. 10. 2011

32. TV KOŠICE: DNES s r.o.,  
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Názov programovej služby: KOŠICE: DNES
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/56
Platnosť licencie od: 15. 11. 2011

33. Carisma tv, s.r.o.,  
Družstevná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
Názov programovej služby: Carisma TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/57
Platnosť licencie od: 5. 12. 2011

34. GAYA, s. r. o.,  
Hviezdoslavova 23 B, 036 01 Martin
Názov programovej služby: MARTIN.TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/58
Platnosť licencie od: 2. 12. 2011

35. COM - MÉDIA, spol. s r.o.,  
Nám.generála Klapku 1, 945 01 Komárno
Názov programovej služby: Mestská televízia Komárno  
-  Komáromi Városi Televízió
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/59
Platnosť licencie od: 8. 12. 2011

36. BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.,  
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov programovej služby: TV Reduta
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/60
Platnosť licencie od: 12. 1. 2012

37. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: TV Piánko
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/66
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

38. Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,  
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Názov programovej služby: TV SEN
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/67
Platnosť licencie od: 24. 2. 2012

39. Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,  
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Názov programovej služby: TVM
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/68
Platnosť licencie od: 24. 2. 2012

40. Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,  
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Názov programovej služby: TVS
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/69
Platnosť licencie od: 24. 2. 2012

9. C.E.N. s.r.o.,  
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
Názov programovej služby: TA3
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/14
Platnosť licencie od: 10. 2. 2010

10. MAC TV s.r.o.,  
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: JOJ
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/15
Platnosť licencie od: 30. 1. 2010

11. MAC TV s.r.o.,  
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: JOJ PLUS
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/16
Platnosť licencie od: 30. 1. 2010

12. MARKÍZA  -  SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
Názov programovej služby: TV MARKÍZA
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/17
Platnosť licencie od: 23. 2. 2010

13. Július Pereszlényi – Servis TV – Video,  
Petöfiho 9, 943 01 Štúrovo
Názov programovej služby: Televízia Centrum
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/18
Platnosť licencie od: 3. 3. 2010

14. Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.,  
Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
Názov programovej služby: RTV Prievidza
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/19
Platnosť licencie od: 15. 3. 2010

15. i  -  COMMERCE, s.r.o., R 
ajtákova 62, 821 03 Bratislava
Názov programovej služby: Moooby TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/20
Platnosť licencie od: 26. 3. 2010

16. Nitrička media s.r.o.,  
Mostná 29, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: TV Nitrička
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/22
Platnosť licencie od: 30. 4. 2010

17. Novocentrum Nové Zámky a.s.,  
Hlavné námestie 7, 940 01 Nové Zámky
Názov programovej služby: TV Nové Zámky
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/24
Platnosť licencie od: 24. 6. 2010

18. KREATIV GA spol. s r.o.,  
Drevená 888, 924 01 Galanta
Názov programovej služby: RTV KREA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/29
Platnosť licencie od: 4. 8. 2010

19. Dúbravská televízia , spol. s r.o.,  
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava
Názov programovej služby: Dúbravská televízia (DT)
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/31
Platnosť licencie od: 28. 10. 2010

20. TES Media, s. r. o.,  
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
Názov programovej služby: TV UNIZA
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/32
Platnosť licencie od: 5. 11. 2010

21. INTERACTIV.ME, s.r.o. v likvidácii,  
Pekná cesta 6, 843 03 Bratislava
Názov programovej služby: RING TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/33
Platnosť licencie od: 20. 11. 2010

22. KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., A. 
Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok
Názov programovej služby: Mestská televízia 
Ružomberok
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/34
Platnosť licencie od: 9. 11. 2010

23. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: DIGI SPORT 1
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/35
Platnosť licencie od: 9. 11. 2010

24. TV ORAVIA s.r.o.,  
Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo
Názov programovej služby: TV ORAVIA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/36
Platnosť licencie od: 28. 12. 2010
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57. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: TV Piánko 4K
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/86
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

58. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Mestská TV Kráľovský 
Chlmec
Číslo licencie: TD/87
Územný rozsah: lokálny
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

59. TV MISTRAL, s.r.o.  
Michalovce, Mestský úrad,  
Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: TV Mistral
Číslo licencie: TD/90
Územný rozsah: lokálny
Platnosť licencie od: 10. 4. 2012

60. Televízia Liptov, a.s.,  
Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš
Názov programovej služby: TV Liptov
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/91
Platnosť licencie od: 27. 3. 2012

61. Mestská televízia Trnava, s.r.o.,  
Hlavná 1, 917 01 Trnava
Názov programovej služby: Mestská televízia Trnava
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/92
Platnosť licencie od: 2. 4. 2012

62. TATRA – AEC, spol. s r.o.,  
1. mája 10, 900 21 Svätý Jur
Názov programovej služby: Svätojurská Televízia
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/93
Platnosť licencie od: 7. 6. 2012

63. TV LUX s.r.o., P 
repoštská 5, 811 01 Bratislava
Názov programovej služby: TV LUX
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/94
Platnosť licencie od: 24. 5. 2012

64. BELNET SNINA, s.r.o.,  
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou
Názov programovej služby: INFO Kanál
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/95
Platnosť licencie od: 14. 6. 2012

65. TV PEZINOK, s.r.o.,  
Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Názov programovej služby: TV PEZINOK
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/97
Platnosť licencie od: 14. 6. 2012

66. Levická televízna spoločnosť s.r.o.,  
Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice
Názov programovej služby: LTS
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/98
Platnosť licencie od: 14. 7. 2012

67. Progres - T, s.r.o.,  
Rovinka 938, 900 41 Rovinka
Názov programovej služby: INFOKANÁL
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/99
Platnosť licencie od: 2. 8. 2012

68. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.,  
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Názov programovej služby: Bardejovská televízia BTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/100
Platnosť licencie od: 2. 11. 2012

69. Hlohovská televízia, s.r.o.,  
Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec
Názov programovej služby: HCTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/102
Platnosť licencie od: 7. 1. 2013

70. KABEL TELEKOM, s.r.o.,  
Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec
Názov programovej služby: TV LocAll
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/103
Platnosť licencie od: 7. 1. 2013

71. MARKÍZA  -  SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
Názov programovej služby: FOOOR
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/104
Platnosť licencie od: 5. 2. 2013

72. Slov Media Group s. r. o.,  
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: SEVERKA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/106
Platnosť licencie od: 8. 3. 2013

41. Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,  
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Názov programovej služby: TVB
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/70
Platnosť licencie od: 24. 2. 2012

42. Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,  
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Názov programovej služby: TVST
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/71
Platnosť licencie od: 24. 2. 2012

43. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Corona Virus Info TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/72
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

44. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: ANTIK Šport TV 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/73
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

45. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Mestská TV Poltár
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/74
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

46. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: TV Kechnec
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/75
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

47. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: telKE
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/76
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

48. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: TV Piánko+ 4K
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/77
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

49. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Infokanál Kysak
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/78
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

50. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: HaHa TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/79
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

51. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Mestská TV Košice
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/80
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

52. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Mestská TV Humenné
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/81
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

53. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Miestna TV Trebišov
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/82
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

54. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Miestna TV Klenovec
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/83
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

55. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Mestská TV Vranov
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/84
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012

56. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Názov programovej služby: Miestna TV Svidník
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/85
Platnosť licencie od: 19. 3. 2012
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89. Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ 
SPOLOČNOSŤ, Janka Alexyho 1, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: TV Senior
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/131
Platnosť licencie od: 17. 2. 2014

90. Televízia Turiec, s.r.o.,  
Moskovská 1, 036 01 Martin
Názov programovej služby: Televízia Turiec (TVT)
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/132
Platnosť licencie od: 11. 2. 2014

91. KONFER TV, s.r.o.,  
Hlboká 60, 941 31 Dvory nad Žitavou
Názov programovej služby: KONFER TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/133
Platnosť licencie od: 5. 3. 2014

92. TV Štrba, s.r.o.,  
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Názov programovej služby: Obecné televízne 
vysielanie
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/135
Platnosť licencie od: 11. 6. 2014

93. 3o media, s.r.o.,  
Habovka 266, 027 32 Habovka
Názov programovej služby: Info3 región
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/136
Platnosť licencie od: 23. 6. 2014

94. NOTA FILM s. r. o.,  
Veternicová 27, 841 05 Bratislava
Názov programovej služby: Televízia „Chilli“
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/138
Platnosť licencie od: 29. 7. 2014

95. Ing. Ján Gnojčák  -  ELEKTROSERVIS,  
Štúrova 24, 060 01 Kežmarok
Názov programovej služby: TV Ľubica+
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/139
Platnosť licencie od: 18. 8. 2014

96. Káblová televízia  -  Bánov s.r.o.  
(v skratke : KTB, s.r.o.), Hviezdoslavova 34,  
941 01 Bánov
Názov programovej služby: Infokanál TV – video 
teletextové oznamy
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/140
Platnosť licencie od: 17. 10. 2014

97. Novo dubnická dražobná, s. r. o.,  
Mierové námestie 29/26, 018 51 Nová Dubnica
Názov programovej služby: DUBOVEC Digital TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/141
Platnosť licencie od: 24. 10. 2014

98. Panonia Media Production s.r.o.,  
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava
Názov programovej služby: TVA
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/142
Platnosť licencie od: 22. 11. 2014 (odňatá 6. 10. 2021)

99. City TV, s.r.o.,  
Prokopova 1, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: TV BRATISLAVA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/143
Platnosť licencie od: 26. 11. 2014

100. MAC TV s.r.o.,  
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: Jojko
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/144
Platnosť licencie od: 8. 12. 2014

101. JUNIOR GAME spol. s r.o.,  
Kálov 356, 010 01 Žilina
Názov programovej služby: BetX TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/145
Platnosť licencie od: 15. 1. 2015

102. TV REGION spol. s r.o.,  
Štefánikova 699, 905 01 Senica
Názov programovej služby: TV REGION Záhorie
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/146
Platnosť licencie od: 5. 2. 2015

103. Global TV s.r.o.,  
M. R. Štefánika 24, 940 61 Nové Zámky
Názov programovej služby: Televízia Šurany
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/147
Platnosť licencie od: 28. 5. 2015
Iný verejný prenos: satelitné vysielanie, káblové 
vysielanie (KDS), IPTV, analógové vysielanie do KDS

104. MAC TV s.r.o.,  
Brečtanova 1, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: ŤUKI
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/148
Platnosť licencie od: 1. 7. 2015
Iný verejný prenos: satelit, KDS, IPTV, MMDS (vrátane 
doplnkových obsahových služieb)

73. MADAM ART, s. r. o.,  
J. Alexyho 11, 841 01 Bratislava
Názov programovej služby: MADAM TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/107
Platnosť licencie od: 22. 4. 2013

74. MAC TV s.r.o.,  
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: WAU
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/109
Platnosť licencie od: 11. 4. 2013

75. CondorNet, s.r.o.,  
Kováčska 1, 080 01 Prešov
Názov programovej služby: TV ŠARIŠ
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/110
Platnosť licencie od: 17. 5. 2013

76. GOLEM TECH, s.r.o.,  
Družstevná 21, 919 43 Cífer
Názov programovej služby: GOLEM TV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/111
Platnosť licencie od: 6. 6. 2013

77. Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.,  
SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice
Názov programovej služby: TELEVÍZIA Trenčianske 
Teplice
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/112
Platnosť licencie od: 17. 6. 2013

78. VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.,  
Februárová 152/1, 958 01 Partizánske
Názov programovej služby: Mestská televízia 
Partizánske
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/115
Platnosť licencie od: 26. 7. 2013

79. PROGRES - TS, s. r. o.,  
Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava
Názov programovej služby: eM - TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/117
Platnosť licencie od: 23. 7. 2013

80. VPS Nesvady s.r.o.,  
Studená 2007/1, 946 51 Nesvady
Názov programovej služby: NTV Nesvady
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/118
Platnosť licencie od: 23. 8. 2013

81. Lugera Holding, s. r. o.  
Jilemnického 3/7053, 911 01 Trenčín
Názov programovej služby: myJOBBER.TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/120
Platnosť licencie od: 22. 8. 2013

82. TES Media, s. r. o.,  
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
Názov programovej služby: Info TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/121
Platnosť licencie od: 22. 8. 2013

83. 3M media, s. r. o.,  
Vodná 1119/9, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: Televízia Zobor
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/123
Platnosť licencie od: 23. 8. 2013

84. Káblová televízia Komjatice s.r.o.,  
Nádražná 97, 941 06 Komjatice
Názov programovej služby: Info kanál Komjatice
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/125
Platnosť licencie od: 9. 8. 2013

85. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: DIGI SPORT 3
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/127
Platnosť licencie od: 23. 10. 2013

86. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: PREMIER SPORT 1
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/128
Platnosť licencie od: 23. 10. 2013

87. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: DIGI SPORT 2
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/129
Platnosť licencie od: 23. 10. 2013

88. Bytový podnik Trebišov, s.r.o.,  
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
Názov programovej služby: INFOKANÁL TV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/130
Platnosť licencie od: 30. 12. 2013
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117. SLUŽBYT, s.r.o.,  
Karpatská 56, 089 01 Svidník
Názov programovej služby: MsZ Svidník 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/162
Platnosť licencie od: 8. 2. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu, DVB - C

118. PHONOTEX spol. s r.o.,  
Bojnická 16/A, 831 04 Bratislava
Názov programovej služby: TV8 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/163
Platnosť licencie od: 25. 2. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, 
MVDS, 3G siete, KDS

119. Západoslovenská televízia, s.r.o.,  
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 
Názov programovej služby: TV Premium 
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/164
Platnosť licencie od: 6. 4. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H, MMDS, MVDS, 
DVB - H

120. LifeTV s.r.o.,  
Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota 
Názov programovej služby: Life TV 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/165
Platnosť licencie od: 18. 4. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H, MMDS, MVDS, 
DVB - H

121. ISPER s.r.o.,  
Topoľčianska 18, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: ISPER infokanál 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/166
Platnosť licencie od: 22. 5. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C

122. Televízne káblové rozvody, s.r.o., 
Humenné, Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné
Názov programovej služby: INFORMAČNÝ KANÁL TKR 
s.r.o. 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/167
Platnosť licencie od: 23. 5. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu, DVB - C

123. Arena TV, s.r.o.,  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Názov programovej služby: Arena Sport 4 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/168
Platnosť licencie od: 21. 6. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, 
MVDS, IPTV

124. Arena TV, s.r.o.,  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Názov programovej služby: Arena Sport 5 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/169
Platnosť licencie od: 21. 6. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, 
MVDS, IPTV

125. Arena TV, s.r.o.,  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Názov programovej služby: Arena Sport 6 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/170
Platnosť licencie od: 21. 6. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, 
MVDS, IPTV

126. Arena TV, s.r.o.,  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Názov programovej služby: Arena Sport 3 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/171
Platnosť licencie od: 21. 6. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, 
MVDS, IPTV

127. TES MEDIA, s.r.o.,  
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
Názov programovej služby: MEDIA TV
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/172
Platnosť licencie od: 12. 8. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, 

128. MANIN PB, s.r.o.,  
Klincová 35, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: iTV 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/173
Platnosť licencie od: 27. 7. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S

105. RSNET TV 01 s.r.o.,  
P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota
Názov programovej služby: TV RIMAVA
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/149
Platnosť licencie od: 1. 8. 2015
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T, DVB –S, DVB - C, 
IPTV

106. Západoslovenská televízia s.r.o.,  
Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
Názov programovej služby: Západoslovenská televízia
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/150
Platnosť licencie od: 13. 8. 2015  
(odňatá k 19. 5. 2021 na vlastnú žiadosť)
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T, DVB –S, DVB - C, 
DVB - H
Iný verejný prenos: digitálny prenos signálu v KDS, 
MMDS, analógový prenos signálu v KDS, MMDS

107. TV Karpaty, s.r.o.,  
Nálepkova 7556/44, 921 01 Piešťany
Názov programovej služby: LIFESTYLE TV Karpaty
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/151
Platnosť licencie od: 29. 7. 2015

108. SAT Plus, s.r.o.,  
Konventná 7, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Názov programovej služby: REGIONY+
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/152
Platnosť licencie od: 14. 8. 2015
 Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
digitálneho televízneho príjmu (DVB - C), digitálny 
prenos signálu v IPTV

109. MARKÍZA  -  SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica
Názov programovej služby: Markíza Passion
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/153
Platnosť licencie od: 16. 11. 2015
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - S2, DVB - C, /KDS/, 
DVB - H, MMDS, MVDS, IPTV

110. Arena TV, s.r.o.,  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Názov programovej služby: Arena sport 2
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/154
Platnosť licencie od: 2. 11. 2015
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, MMDS, IPTV, DVB - S, DVB 
- H, MVDS

111. Arena TV, s.r.o.,  
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Názov programovej služby: Arena sport 1
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/155
Platnosť licencie od: 2. 11. 2015
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, MMDS, IPTV, DVB - S, DVB 
- H, MVDS

112. TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, 
Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča
Názov programovej služby: TV Levoča
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/156
Platnosť licencie od: 19. 11. 2015
 Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu, MMDS  
v príslušnom štandarde analógového televízneho 
príjmu, DVB - C, IPTV, MMDS, MVDS

113. TV - SKV s.r.o.,  
Strojárska 1832/93, 069 01 Snina
Názov programovej služby: SKV 1
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/157
Platnosť licencie od: 2. 12. 2015
Štandard digitálneho príjmu: DVB - C 

114. TV PIEŠŤANY production, s.r.o.,  
Nálepkova 7556/42, 921 01 Piešťany
Názov programovej služby: Piešťany TV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/158
Platnosť licencie od: 18. 11. 2015
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T 

115. Slov Media Group s.r.o. ,  
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: TV VEGA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/160
Platnosť licencie od: 19. 1. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu 
MMDS, DVB - S, DVB - C, DVB - H, MMDS, MVDS, IPTV v 
príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu

116. 1. Humenská a.s.,  
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné 
Názov programovej služby: Humenská televízia, 
v skratke HNTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/161
Platnosť licencie od: 27. 1. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu, DVB - C, IPTV, 
Internet (OTT)
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140. rEhit, s.r.o., .,  
Hlavné námestie 76, 060 01 Kežmarok
Názov programovej služby: KTV (Kežmarská televízia)
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/186
Platnosť licencie od: 10. 7. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H, 

141. TELECOM TKR, s.r.o.  
Námestie slobody 3, 093 01 Vranov nad Topľou
Názov programovej služby: TV B52
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/188
Platnosť licencie od: 16. 10. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C

142. Mediaworks s.r.o.,  
Severná 1103/22, 045 01 Moldava nad Bodvou
Názov programovej služby: TV Moldava – Szepsi TV, 
MsTV Moldava – Szepsi VTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/189
Platnosť licencie od: 2. 11. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, MMDS, IPTV, DVB - S

143. MP – Media Production, s.r.o.  
Továrenská 4, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: PARK TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/190
Platnosť licencie od: 9. 11. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: zahraničná doložka, KDS analog/
digital, DVB - C, MMDS, IPTV, DVB - S, MVDS 

144. ptatelier s.r.o.,  
Bernolákova 832/39, 909 01 Skalica
Názov programovej služby: Skalická mestská televízia  
-  SMT
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/191
Platnosť licencie od: 28. 12. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H

145. NITRANET, s.r.o.  
Hornočermánska 55, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: TV9
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/192
Platnosť licencie od: udelená 26. 1. 2018 
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: MVDS, MMDS, IPTV, OTT

146. Radoslav Haring  -  „PANORÁMA PRODUCTION“, 
Fraňa Kráľa 867/39, 966 81 Žarnovica
Názov programovej služby: Panoráma
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/193
Platnosť licencie od: 15. 2. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS analógovo, DVB - C, DVB - H

147. CE MEDIA s.r.o.,  
Staničná 8, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: Televízia CENTRAL
Územný rozsah: celoplošné
Číslo licencie: TD/196
Platnosť licencie od: 9. 8. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, IPTV

148. ASTEON Trade, s.r.o.,  
Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava  -  Ružinov
Názov programovej služby: Orange Infokanál
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/197
Platnosť licencie od: 31. 7. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, IPTV, DVB - H, 
KDS

149. MEDIA COMPANY, s.r.o.,  
M.R. Štefánika149, 017 01 Považská Bystrica
Názov programovej služby: Považie
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/198
Platnosť licencie od: 7. 8. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - SDVB - C, IPTV

150. Púchovská kultúra, s.r.o.,  
Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov 
Názov programovej služby: PuTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/199
Platnosť licencie od: 9. 11. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: IPTV

151. Televízia Slovan, s.r.o.,  
Andreja Kmeťa 576/13, 036 01 Martin
Názov programovej služby: Televízia SLOVAN
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/200
Platnosť licencie od: 26. 10. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, IPTV, 
MMDS, MVDS

129. Golf Zone Slovakia, s.r.o.,  
Košická 56, 821 08 Bratislava  -  Ružinov
Názov programovej služby: GOLF CHANNEL 
POLSKA 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/175
Platnosť licencie od: 7. 10. 2016  
(odňatá 19. 5. 2021 na vlastnú žiadosť)
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, 
 Zahraničná doložka: členské štáty EU a zmluvné štáty 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Poľská 
republika)

130. KABEL TELEKOM, s.r.o.,  
Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec
Názov programovej služby: RÉGIÓ TV 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/176
Platnosť licencie od: 14. 11. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu, DVB - S, DVB - C
Zahraničná doložka: Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, 
Srbsko

131. Raj Production, s.r.o.,  
Framborská 12, 010 01 Žilina
Názov programovej služby: TV Raj 
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/177
Platnosť licencie od: 7. 11. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, IPTV

132. See & Go, s.r.o.,  
Strážna 9/C, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: DOK TV 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/178
Platnosť licencie od: 1. 12. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
analógového televízneho príjmu, DVB - C 

133. SURANY.NET s.r.o.,  
Poznanova 24, 942 01 Šurany
Názov programovej služby: Šuriansky 
spravodaj 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/179
Platnosť licencie od: 14. 11. 2016
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, IPTV

134. KREOS s.r.o.,  
29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: Východoslovenská 
televízia 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/180
Platnosť licencie od: 3. 1. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H, 

135. Stredoslovenská Televízia, s.r.o.,  
Sitnianska 6593/16, 974 11 Banská Bystrica
Názov programovej služby: Stredoslovenská Televízia
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/181
Platnosť licencie od: 12. 1. 2017 
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H, 

136. OTS, s.r.o.,  
Štúrova 1706 , 022 01 Čadca 
Názov programovej služby: Infokanál 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/182
Platnosť licencie od: 9. 2. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, MMDS, MVDS, 
KDS – analógový prenos

137. PO - MA spol. s r.o.,  
Antolská 33, 969 01 Banská Štiavnica
Názov programovej služby: VIO – Televízia Banská 
Štiavnica 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/183
Platnosť licencie od: 20. 3. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, IPTV

138. Gúta TV s.r.o,  
Kostolné námestie 32, 946 03 Kolárovo 
Názov programovej služby: Gúta TV 
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/184
Platnosť licencie od: 5. 4. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C

139. NTVS, s.r.o.,  
Klčové 2088, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Názov programovej služby: TV POHODA
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/185
Platnosť licencie od: 5. 6. 2017
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, KDS 
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163. Grand Cru Media s.r.o.,  
Sliezska 9, 831 03 Bratislava – mestská časť  
Nové mesto
Názov programovej služby: tviQ
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/213
Platnosť licencie od: 30. 4. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, MMDS, MVDS, DVB - H, 
IPTV

164. Infopark, s.r.o.,  
Juraja Fándlyho 4, 917 01 Trnava
Názov programovej služby: Tv VITA
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/214
Platnosť licencie od: 8. 7. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C

165. Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ 
SPOLOČNOSŤ
Názov programovej služby: Televízia Východ
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/215
Platnosť licencie od: 1. 8. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S2, DVB - H, MMDS, 
IPTV

166. TS, s.r.o.,  
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
Názov programovej služby: STUDIO PLUS TV / logo: 
SPTV/
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/216
Platnosť licencie od: 22. 7. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, KDS analóg/
digitál

167. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
Názov programovej služby: DIGI SPORT 5 
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/217
Platnosť licencie od: 13. 9. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: 

168. DCZ PRODUCTION s.r.o.,  
Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
Názov programovej služby: COMEDY HOUSE
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/218
Platnosť licencie od: 10. 10. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, KDS, 
MMDS, IPTV

169. MEGA MAX MEDIA, s.r.o.,  
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: ducktv plus
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/219
Platnosť licencie od: 7. 11. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - H, IPTV, MVDS, 
MMDS, DVB - S

170. Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., 
Námestie gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Názov programovej služby: Ľubovnianska televízia
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/220
Platnosť licencie od: 4. 12. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C

171. AnTechNet, s.r.o.,  
1. Mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Názov programovej služby: Antech Channel
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/221
Platnosť licencie od: 2. 4. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C a analóg

172. KROM - SAT, s.r.o.,  
Poštová 2, 053 42 Krompachy
Názov programovej služby: KROM - SAT TV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/222
Platnosť licencie od: 27. 4. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
digitálneho televízneho príjmu (DVB - C), KDS  
v príslušnom štandarde analógového televízneho 
príjmu, DVB - H a jeho varianty, IPTV, MVDS, MMDS, 
DVB - S

173. SPRÁVCA SK, s.r.o.,  
H. Meličkovej 1244/2, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: Šport Extra
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/223
Platnosť licencie od: 20. 5. 2020 (zánik zo zákona)
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
digitálneho televízneho príjmu (DVB - C), Analógový 
prenos signálu v KDS, DVB - C, digitálny prenos signálu 
v MVDS, digitálny prenos signálu v MMDS, DVB - C, DVB 
- H, DVB - S
Zahraničná doložka: Česká republika 

152. LOGOS MEDIA s.r.o.,  
Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: TELEVÍZIA ZEMPLÍN
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/201
Platnosť licencie od: 25. 10. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, IPTV, DVB - S, DVB - H

153. LOGOS MEDIA s.r.o.,  
Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: TELEVÍZIA HLIVIŠTIA
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/202
Platnosť licencie od: 25. 10. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C

154. LOGOS MEDIA s.r.o.,  
Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: TELEVÍZIA SOBRANCE
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/203
Platnosť licencie od: 25. 10. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C

155. LED promotion, s.r.o,  
Školská 3, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: LED TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/204
Platnosť licencie od: 27. 11. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: KDS v príslušnom štandarde 
digitálneho televízneho príjmu (DVB - C), v príslušnom 
štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB - H 
a jeho varianty), mikrovlnnými systémami (MMDS) 
v príslušnom štandarde digitálneho príjmu, 
mikrovlnnými systémami (MMDS) v príslušnom 
štandarde analógového príjmu, analógový prenos 
signálu v KDS

156. LOGOS MEDIA s.r.o.,  
Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce
Názov programovej služby: TELEVÍZIA MICHALOVCE
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/205
Platnosť licencie od: 21. 11. 2018
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - C, 

157. SATRO, s.r.o.,  
Polianky Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
Názov programovej služby: SATRO PROMO
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/206
Platnosť licencie od: 17. 1. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, MMDS – 
analógovým spôsobom prenosu, MMDS – digitálnym 
spôsobom prenosu, MVDS

158. K T R , s.r.o.,  
Nám J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ 
Názov programovej služby: HEMEU
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/207
Platnosť licencie: 30. 1. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C

159. MEGA MAX MEDIA, s.r.o.,  
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Názov programovej služby: ducktv
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/208
Platnosť licencie: 12. 3. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, MMDS, MVDS, 
DVB - H, zahraničná doložka

160. SLUŽBYT s.r.o.,  
Karpatská 56, 089 01 Svidník
Názov programovej služby: INFO kanál SLUŽBYT
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/209
Platnosť licencie: 14. 3. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: KDS, DVB - C

161. Slov Media Group s. r. o.,  
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: Tv Romana
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/210
Platnosť licencie od: 28. 3. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, MMDS, MVDS, 
DVB - H, IPTV

162. Kinet Inštal s.r.o.,  
Novackého 37, 971 01 Prievidza
Názov programovej služby: Infokanál Lazany INFLA
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/211
Platnosť licencie od: 18. 4. 2019
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, IPTV
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185. Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.,  
J. Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Názov programovej služby: Bánovské televízne 
vysielanie
Územný rozsah: regionálny
Číslo licencie: TD/235
Platnosť licencie od: 11. 1. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T

186. TV Florena, s.r.o.,  
Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec
Názov programovej služby: TV Florena
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/236
Platnosť licencie od: 4. 2. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T

187. Mestské televízne štúdio s.r.o.  
Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Názov programovej služby: RVTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/237
Platnosť licencie od: 5. 2. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T

188. IFC media, s.r.o.,  
Landererova 8, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: TV M1 (TV MEDIA1)
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/238
Platnosť licencie od: 3. 3. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, IPTV

189. IFC media, s.r.o.,  
Landererova 8, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: TV M2 (TV MEDIA2)
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/239
Platnosť licencie od: 3. 3. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, IPTV

190. KALUMA Media, s. r. o.,  
Obrancov mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Názov programovej služby: TV Anabela
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/240
Platnosť licencie od: 15. 4. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T

191. SPRAVCA SK, s.r.o.,  
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Názov programovej služby: Chuck TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/241
Platnosť licencie od: 13. 4. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - S 2, IPTV, MMDS, KDS
Zahraničná doložka: teritórium členských štátov 
Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o EHS

192. ZSTV Media s.r.o.,  
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: Západoslovenská televízia
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/242
Platnosť licencie od: 14. 6. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: KDS, MMDS, DVB - S, DVB - C, DVB 
- H

193. Kabel TV Močenok, s.r.o.,  
Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
Názov programovej služby: Televízia Močenok
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/243
Platnosť licencie od: 9. 8. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, KDS

194. TVR a RE, s.r.o.,  
Mierová 21, 827 05 Bratislava
Názov programovej služby: Televízia Ružinov
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/244
Platnosť licencie od: 22. 7. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C

195. MAC TV s.r.o.,  
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
Názov programovej služby: JOJ ŠPORT
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/245
Platnosť licencie od: 8. 9. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - S, DVB - C, DVB - 
H, DVB - T
 Iný verejný prenos: MMDS, KDS, IPTV, satelit
Zahraničná doložka: teritórium členských štátov 
Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o EHS

196. FLOK, s.r.o.,  
Svätoplukova 35, 949 01 Nitra
Názov programovej služby: TV Doktor
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/246
Platnosť licencie od: 23. 11. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: KDS, MMDS

174. Rozhlas a televízia Slovenska,  
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Názov programovej služby: RTVS Šport
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/224
Platnosť licencie od: 20. 5. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T, DVB - T2
 Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - S2, DVB - C, DVB 
- C2, šírenie programovej služby prostredníctvom 
internetu simultánne s vysielaním programovej služby 
(simulcasting)
Zahraničná doložka: Česká republika 

175. KABELTELSAT s.r.o.,  
Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske
Názov programovej služby: TV N (TV NOVÁKY)
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/225
Platnosť licencie od: 29. 7. 2020 (zánik zo zákona)
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C

176. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., 
Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica
Názov programovej služby: ŠLÁGER PREMIUM
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/226
Platnosť licencie od: 20. 7. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: satelitne v príslušnom štandarde 
digitálneho televízneho príjmu (DVB - S)
Zahraničná doložka: Česká republika 

177. IFC media, s.r.o.,  
Landererova 8, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: TV RiK
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/227
Platnosť licencie od: 17. 7. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, IPTV

178. LIFE EU, s.r.o.,  
Jelšovce 336, 951 43 Jelšovce 
Názov programovej služby: Techlife
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/228
Platnosť licencie od: 27. 10. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: satelitne KDS v príslušnom 
štandarde analógového a digitálneho televízneho 
príjmu (DVB - C), satelitom v príslušnom štandarde 
analógového a digitálneho televízneho príjmu (DVB - 
S), DVB - H – prenos signálu v príslušnom štandarde 
digitálneho mobilného príjmu, mikrovlnnými 
systémami (MMDS) v príslušnom štandarde 
analógového a digitálneho televízneho príjmu
Zahraničná doložka: Česká republika 

179. MV Média, s.r.o.,  
Petrovianska 266/34, 080 05 Prešov 
Názov programovej služby: TV Región
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/229
Platnosť licencie od: 22. 12. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C

180. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o., 
Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica
Názov programovej služby: ŠLÁGER MUZIKA
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/230
Platnosť licencie od: 28. 11. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: satelitne v príslušnom štandarde 
digitálneho televízneho príjmu (DVB - S)
Zahraničná doložka: Česká republika 

181. MP – Media Production, s.r.o.,  
Továrenská 4, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: SKVELÉ TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/231
Platnosť licencie od: 24. 11. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, KDS v príslušnom 
štandarde analógového alebo digitálneho vysielania, 
IPTV, MMDS, MVDS
Zahraničná doložka: celý svet 

182. ASTEON Trade, s.r.o.,  
Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava  -  Ružinov
Názov programovej služby: Body in Balance SK/CZ
Územný rozsah: celoplošné
Číslo licencie: TD/232
Platnosť licencie od: 7. 12. 2020
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, IPTV, 
KDS

183. ATELIER TV s.r.o.,  
Svätotrojičné nám. 5, 963 01 Krupina 
Názov programovej služby: Krupinská televízia (KTV)
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/233
Platnosť licencie od: 13. 1. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
Iný verejný prenos: KDS

184. Obecný podnik Kružlová, s.r.o.,  
Kružlová 137, 090 02 Kružlová
Názov programovej služby: Info kanál Kružlová
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/234
Platnosť licencie od: 13. 1. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
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197. Perfects, a.s.,  
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Názov programovej služby: Dunajskostredská 
mestská televízia  -  DSTV
Územný rozsah: lokálny
Číslo licencie: TD/247
Platnosť licencie od: 11. 10. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - C

198. IFC media, s.r.o.,  
Landererova 8, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: TV M3 (TV MEDIA3)
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/248
Platnosť licencie od: 16. 11. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, IPTV, OTT

199. IFC media, s.r.o.,  
Landererova 8, 811 09 Bratislava
Názov programovej služby: TV M4 (TV MEDIA4)
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/249
Platnosť licencie od: 16. 11. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - C, DVB - S, IPTV, OTT

200. Slov Media Group s.r.o.,  
Klincová 37, 821 08 Bratislava
Názov programovej služby: Tv AVICENNA
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/250
Platnosť licencie od: 9. 12. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: MMDS, MVDS, DVB - C, DVB - S, 
DVB - H, IPTV

201. ASTEON Trade, s.r.o.,  
Andreja Mráza 3157/3, 821 03 Bratislava
Názov programovej služby: VOLANT.TV
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/251
Platnosť licencie od: 23. 11. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - S, DVB - C, DVB - H, IPTV, 
KDS

202. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.,  
Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica
Názov programovej služby: ŠLÁGER ORIGINÁL
Územný rozsah: celoplošný
Číslo licencie: TD/252
Platnosť licencie od: 14. 12. 2021
Štandard digitálneho príjmu: DVB - T
 Iný verejný prenos: DVB - S
Zahraničná doložka: Česká republika

 Spoločnosť Webové sídlo/ sekcia

1. Rozhlas a televízia Slovenska www.rtvs.sk/ videoarchív

2. C.E.N. s.r.o. www.ta3.com/ archív

3. Orange Slovensko a.s. Fiber TV/ Videopožičovňa

4. Orange Slovensko a.s. Internet v mobile/ Filmotéka+

5. Slovak Telekom a.s. Magio/ Domáca videopožičovňa

6. MAC TV s.r.o. www.huste.sk

7. MAC TV s.r.o. www.joj.sk/ Archív, video

8. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. www.bardejovskatv.sk/ videoarchiv

9. TV PEZINOK, s.r.o. www.tvpezinok.sk/ VIDEOARCHÍV

10. Hlohovská televízia, s.r.o. www.hcregion.sk/ vysielanie HcTV 

11. frogfoot, s. r. o. www.rexik.sk / videorozprávky 

12. CE MEDIA s.r.o. www.cetv.sk/ Spravodajstvo, Aktuality a TV Archív

13. TV Karpaty, s.r.o. www.tvkarpaty.sk/ Video správy, Archív relácie,  
Najnovšie správy a Rýchle správy

14. BIC Spišská Nová Ves s.r.o. www.snv.sk/Archív, Najlepšie a Najsledovanejšie

15. Kabel Plus, s.r.o. www.metoo.sk/VIDEOPOŽIČOVŇA, MeToo TV,  
Videohoroskopy, Videorecenzie

16. Novocentrum Nové Zámky, a.s. www.nztv.eu/ Archív

17. TV ORAVIA s.r.o. www.tvoravia.sk/ Správy, Relácie, Šport, Kultúra,  
Región info, Firmy   

18. Ing. Ján Genserek – DONA MULTIMEDIA www.donatv.sk

19. Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. www.mtr.sk/ Videoarchív

20. City TV, s.r.o. www.tvba.sk

21. TV MISTRAL, s.r.o. www.tvmistral.sk/ Tento týždeň, Archív,  
Najsledovanejšie

22. Perfects a.s., Dunajská Streda www.dstv.sk/ Hlavná stránka, Správy, Magazín

23. Spolok ANIMA Társaság, Bratislava www.televizio.sk

24. Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. www.dtv.eu.sk/ Archív

25. TV Levoča, s.r.o. www.tvlevoca.sk/ Archív relácií

26. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia,  
Vranov nad Topľou www.tvvranov.sk

27. Mestská televízia Trnava, s.r.o. www.mtt.sk/ Relácie, Spravodajstvo

28. SLOVAKIA okolo sveta s.r.o., Trenčín www.televiziatrencin.sk

29. PO - MA spol. s r.o. www.viotv.sk

30. Petit Press, a.s. www.video.sme.sk

31. TV LUX, s.r.o., Bratislava www.tvlux.sk

32. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. www.markiza.sk/ videozóna, tvnoviny.sk

33. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. www.voyo.sk

34. Axel trade, s.r.o. www.horsetv.sk/ Aktuality, Archív

35. Orange Slovensko, a.s. www.ofilme.sk/ Filmotéka

36. Obec Nesvady www.nesvady.sk/ VIDEO archív 

37. EURONET SK s.r.o., Prievidza www.lekari.sk/ Úvod, Videá Lekari.sk 

38. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. www.tipos.sk/ Archív žrebovaní

Príloha 4: Zoznam poskytovateľov AVMS a internetových vysielateľov  
            v roku 2021
Zoznam audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie spadajúcich pod rozsah regulácie ZVR
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39. Ing. Michal Chabada, Vrútky tv.mojandroid.sk

40. Súkromná umelecká škola filmová Košice www.filmovaskola.sk/ SSUŠ Filmová, Novinky,  
Video galéria, FOTELKA

41. Slov Media Group s. r. o. www.severka.tv/ Archív

42. VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. www.respublica.sk/ Partizánske (MTP)  -  archív

43. Filmpark production s.r.o., Bratislava www.kinocola.com

44. Trenčiansky terajšok s.r.o. www.tv.trencianskyterajsok.sk

45. Západoslovenská televízia s.r.o. www.zapadoslovenska.sk

46. MAFRA SLOVAKIA a.s. tv.hnonline.sk

47. UPC BROADBAND Slovakia s.r.o. MyPrime www.horizon.tv/sk_sk/

48. SLOV MEDIA GROUP, s.r.o. TV VEGA www.respublica.sk

49. TV Piešťany production, s.r.o. www.piestanytv.sk

50. Anima Production spol. s r.o. www.halali.sk

51. CREATV spol. s r.o. www.kosicednes.sk/tv

52. Elements Channel, s.r.o. www.213.sk

53. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. tv.webnoviny.sk

54. TV SENEC s.r.o. www.senec.tv

55. FLOK, s.r.o. www.appday.tv

56. News and Media Holding a.s. plustv.sk (do 3. 1. 2019 www.vju.sk)

57. TERAZ MEDIA a.s. www.tablet.tv, tv.teraz.sk      

58. Poľnoprojekt Nitra, s.r.o. www.polnoinfo.sk/polnovizia

59. STAR Production, s.r.o. zenskyweb.sk/ Videá

60. OUR MEDIA SR a. s. tv.pravda.sk

61. Slovenský chov, s.r.o. www.agrobiznis.sk/ Videozóna

62. News and Media Holding a.s. www.pluska.sk/ Video

63. TOWERCOM, a.s. https://sleduj.otta.sk

64. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. http://tv.sita.sk/videoservis/

65. Parlamentné listy SK, s.r.o. https://www.parlamentnelisty.sk/ Galéria, Video

66. News and Media Holding a.s. https://www.eva.sk/ VIDEOzóna

67. News and Media Holding a.s. https://www.casprezeny.sk/ Videosekcia

68. Global 24, s.r.o. https://tv.dnes24.sk

69. FPD Media, a.s. https://www.cas.sk/ VIDEOSPRÁVY

70. FPD Media, a.s. https://tivi.cas.sk/

71. Ringier Axel Springer Media s.r.o. https://www.aktuality.sk/ Video

72. Ringier Axel Springer Media s.r.o. diva.aktuality.sk/ Video Diva

73. Ringier Axel Springer Media s.r.o. najmama.aktuality.sk/ TV Najmama

74. Ringier Axel Springer Media s.r.o. noizz.sk/ Video

75. Levická televízna spoločnosť, s.r.o. https://www.levickatelevizia.sk

76. TVR a RE, s.r.o. http://www.tvr.sk / ARCHÍV, RELÁCIE

77. Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. http://www.tvdk.sk / archív správ, Archív rokovaní MsZ

78. RevoMind.com s.r.o. onlinetelka.sk

79. Zoznam, s.r.o. https://tv.zoznam.sk

80. Juraj Trstenský – Travel Channel Slovakia http://travelchannel.sk TV RELÁCIE

81. KREOS, s.r.o. http://www.vychodoslovenska.tv

82. Centrum pre pomoc v núdzi, Bratislava www.televiziaok.sk

83. Stredoslovenská televízia, s.r.o. www.stredoslovenska.tv

84. seven media s.r.o. www.tv7.sk

85. Filmzie, a.s. https://filmzie.com/

86. Quartex group, spol. s r.o. http://csrtv.sk/ Aktuálne vysielame + archív

87. See & Go, s.r.o. http://seeandgo.sk/archiv.html

88. Televízia Turiec, s.r.o. www.tvturiec.sk

89. VAFEC s.r.o. https://vafec.sk/ Hudba v srdci, Aktuálne live, Archív

90. MAC TV, s.r.o. https://www.noviny.sk/

91. Raj Production, s.r.o., Žilina https://www.tvraj.sk  Archív, Relácie

92. Engo, s.r.o. www.zvukduse.eu

93. Televízia Liptov, a.s. http://www.tvliptov.sk

94. Startitup s.r.o. https://www.startitup.sk/videa/

95. iSicommerce, s.r.o. https://bratislava.sk/tv

96. iSicommerce, s.r.o. https://zdravoteka.sk/tv/

97. TACHLES, občianske združenie https://tachles.tv/

98. ECO SEKCIA, s.r.o. https://farmarskarevue.sk

99. Lenka Zlatev https://www.tvotv.sk/

100. SPRAVCA SK, s.r.o. https://www.chucktv.eu/

101. MEGA MAX MEDIA, s.r.o. https://www.ducktv.tv/

102. SOFIAN, s.r.o. https://www.zvtv.sk/

Zoznam vysielateľov prostredníctvom internetu spadajúcich pod rozsah regulácie podľa ZVR 

 Vysielateľ prostredníctvom  
internetu

Názov služby Webové sídlo / aplikácia

1. TIPOS, národná lotériová 
spoločnosť, a.s. www.tipos.sk/ TIPOS TV www.tipostv.sk

2. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 6 https://www.magiogo.sk, aplikácia DIGI GO

3. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 7 https://www.magiogo.sk, aplikácia DIGI GO

4. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 8 https://www.magiogo.sk, aplikácia DIGI GO

5. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 9 https://www.magiogo.sk, aplikácia DIGI GO

6. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Digi Sport 10 https://www.magiogo.sk, aplikácia DIGI GO

7. MADWIRE, s.r.o. SPLASH TV splashtv.sk

8. bannerTV s.r.o. TV banner www.bannertv.sk

9. See & Go, s.r.o. DOK TV (See & Go) http://www.seeandgo.sk/ 

10. Ticketportal SK, s.r.o. Ticketportal Video/Live www.ticketportal.sk/video

11. Antik Telekom s.r.o. Naživo Antik TV
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Prevádzkovanie retransmisie v káblových 
distribučných sieťach (KDS, DVB - C, IPTV) 

1. E L E C T R I S spol. s r.o.,  
Rudlovská cesta 53, 974 05 Banská Bystrica
Územný rozsah KDS: Šahy
Počet prípojok: 841
Číslo registrácie: TKR/7
Platnosť registrácie od: 8. 12. 1993

2. SATRO s.r.o.,  
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
 Územný rozsah KDS: Topoľčany, Bratislava  -  
mestská časť Devínska Nová Ves, Myjava, Brezová 
pod Bradlom, Nitra, Šurany, Vráble, Bratislava, 
Galanta,
Počet prípojok: 6020
Číslo registrácie: TKR/9
Platnosť registrácie od: 24. 9. 1993

3. MARTICO, s.r.o.,  
Východná 14, 036 01 Martin
Územný rozsah KDS: Martin, Vrútky, Turčianske 
Teplice, Sučany, Turčianska Štiavnička
Počet prípojok: 17 000
Číslo registrácie: TKR/27
Platnosť registrácie od: 14. 12. 1994

4. Robert Svetlík – SK Company,  
Hodruša Hámre 296, 966 61 Hodruša Hámre
Územný rozsah KDS: Hodruša – Hámre
Počet prípojok: 482
Číslo registrácie: TKR/31
Platnosť registrácie od: 16. 5. 1995

5. KATES, s.r.o.,  
Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica
 Územný rozsah KDS: Považská Bystrica a priľahlé 
časti, Udiča, Bodiná, Prečín, Sádočné, Dolná 
Maríková, Hatné, Domaniža, Klieština, Dolný liesok
Počet prípojok: 5426
Číslo registrácie: TKR/41
Platnosť registrácie od: 28. 6. 1995

6. KROM  -  SAT, s.r.o.,  
Poštová 2, 053 42 Krompachy
Územný rozsah KDS: Krompachy
Počet prípojok: 1281
Číslo registrácie: TKR/48
Platnosť registrácie od: 19. 10. 1995

7. Obec Šuňava,  
SNP č. 255, 059 39 Šuňava
Územný rozsah KDS: Šuňava
Počet prípojok: 336
Číslo registrácie: TKR/77
Platnosť registrácie od: 12. 7. 1996

8. Obec Prietrž,  
Obecný úrad, Prietrž 126, 906 11 Prietrž 
Územný rozsah KDS: obec Prietrž
Počet prípojok: 194
Číslo registrácie: TKR/85
Platnosť registrácie od: 8. 8. 1996

9. VTR  -  Komunikačné systémy, spol. s r.o.,  
Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
 Územný rozsah KDS: Nový Tekov, Ružindol, Veľká 
Mača, Miloslavov, Dolné Lovčice, Suchá nad Parnou, 
Zeleneč, Smrdáky, Dolné Orešany, Zvončín, Horné 
Orešany, Borinka, Pečeňady, Marianka, Borovce, 
Križovany nad Dudváhom, Rakovice, Šintava, Veselé, 
Dubovany, Slovenská Nová Ves, Veľké Ludince, 
Rišňovce, Trstice, Hrnčiarovce nad Parnou, Slovenský 
Grob, Voderady, Jablonec, Čaka
Počet prípojok: 3303
Číslo registrácie: TKR/86
Platnosť registrácie od: 23. 10. 1996

10. Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.,  
Námestie slobody 560, 020 01 Púchov
Územný rozsah KDS: Púchov
Počet prípojok: 4041
Číslo registrácie: TKR/91
Platnosť registrácie od: 27. 2. 1997

11. Ozarea  -  news, spol. s r.o.,  
Škultétyho nám. 3, 990 01 Veľký Krtíš
Územný rozsah KDS: Veľký Krtíš, Banská Bystrica  -  
Radvaň, Banská Bystrica – Kráľová
Počet prípojok: 2590
Číslo registrácie: TKR/95
Platnosť registrácie od: 21. 5. 1997

12. Holkatel, spol. s r.o.,  
Školská 6, 908 51 Holíč
Územný rozsah KDS: Holíč
Počet prípojok: 2 520
Číslo registrácie: TKR/102
Platnosť registrácie od: 5. 11. 1997 (zrušená k 31. 1. 
2021)

13. KABSEN, s.r.o.,  
nám. Oslobodenia 13, 905 01 Senica
Územný rozsah KDS: Skalica, Rohožník, Šaštín, 
Jablonica
Spôsob vykonávania retransmisie: KDS, DVB - T
Počet prípojok: 3947
Číslo registrácie: TKR/104
Platnosť registrácie od: 18. 12. 1997

Príloha 5: Zoznam prevádzkovateľov retransmisie v roku 2021 14. VARES, s.r.o.,  
Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica
 Územný rozsah KDS: Košice  -  časť Ťahanovce, 
Rudina, Košice  -  časť KVP, Turiec, Hontianske 
Moravce,  Dohňany, Oščadnica, Lednické Rovné, 
Hontianske Trsťany, Batizovce, Kružlová, Lubeník, 
Lednica, Želmanovce, Pukanec, Valaská, Kozárovce, 
Hriňová, Podzámčok, Litava, Sobrance, Vydrná
Počet prípojok: 4710
Číslo registrácie: TKR/107
Platnosť registrácie od: 5. 2. 1998

15. Július Pereszlényi  -  Servis TV – Video,  
Petőfiho 9, 943 01 Štúrovo
Územný rozsah KDS: Štúrovo, Andovce, Čechynce, 
Topoľníky
Počet prípojok: 1907
Číslo registrácie: TKR/111
Platnosť registrácie od: 20. 2. 1998

16. BYTHERM, s.r.o.  
Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 
Poltár
Územný rozsah KDS: Poltár
Počet prípojok: 1260
Číslo registrácie: TKR/113
Platnosť registrácie od: 17. 2. 1998

17. Televízne káblové rozvody, s.r.o.  
Humenné, Osloboditeľov 3, 066 01 Humenné
Územný rozsah KDS: Humenné
Počet prípojok: 7206
Číslo registrácie: TKR/114
Platnosť registrácie od: 6. 2. 1998

18. EKOS  -  obecná prevádzkáreň, s.r.o. „v likvidácii“, 
Sobotská 10, 980 02 Jesenské
Územný rozsah KDS: Jesenské
Počet prípojok: 260
Číslo registrácie: TKR/116
Platnosť registrácie od: 31. 3. 1998

19. KATELSTAV, s.r.o.,  
M.R.Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
Územný rozsah KDS: Veľké Kostoľany
Počet prípojok: 709
Číslo registrácie: TKR/119
Platnosť registrácie od: 11. 6. 1998 
(zrušená k 30. 4. 2021)

20. TV COM, spol. s r.o.,  
ul.1. mája 10, 900 21 Svätý Jur
Územný rozsah KDS: Svätý Jur
Počet prípojok: 611
Číslo registrácie: TKR/122
Platnosť registrácie od: 29. 9. 1998

21. Stavebné bytové družstvo Fiľakovo,  
Kalinčiakova 8, 986 01 Fiľakovo
Územný rozsah KDS: Fiľakovo
Počet prípojok: 1419
Číslo registrácie: TKR/131
Platnosť registrácie od: 10. 12. 1998

22. Ján Gregor,  
Kvášovecká 4179/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Územný rozsah KDS: Rudník, Ilava
Počet prípojok: 625
Číslo registrácie: TKR/134
Platnosť registrácie od: 25. 1. 1999

23. KABELOVKA, spol. s r.o.,  
065 45 Plavnica č. 121
Územný rozsah KDS: Plavnica
Počet prípojok: 155
Číslo registrácie: TKR/138
Platnosť registrácie od: 18. 1. 1999

24. BYTERM s.r.o.,  
Sídlisko I. 1008, 093 01 Vranov nad Topľou
Územný rozsah KDS: Vranov nad Topľou
Počet prípojok: 1001
Číslo registrácie: TKR/141
Platnosť registrácie od: 14. 5. 1999

25. T.F.M., spol. s r.o.,  
Klčové 2088, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Územný rozsah KDS: Nové Mesto n. Váhom, Kálnica
Počet prípojok: 2273
Číslo registrácie: TKR/143
Platnosť registrácie od: 2. 6. 1999

26. Obec Litava, s.r.o.,  
Litava č. 5, 962 44 Litava
Územný rozsah KDS: Litava
Počet prípojok: 121
Číslo registrácie: TKR/145
Platnosť registrácie od: 22. 9. 1999

27. CARISMA, spol. s r.o.,  
Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou
 Územný rozsah KDS: Bešeňov, Búč, Dvory nad 
Žitavou, Gabčíkovo, Gbelce, Horná Potôň, Hurbanovo, 
Chotín, Komoča, Mužla, Nová Vieska, Svätý Peter, 
Trnovec nad Váhom, Tvrdošovce, Veľký Kýr, Zemné, 
Pribeta
Počet prípojok: 6525
Číslo registrácie: TKR/150
Platnosť registrácie od: 21. 9. 1999 (zánik ex lege - 
zlúčenie)
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28. Stavebné bytové družstvo,  
Horná č.926/1, 927 01 Šaľa
Územný rozsah KDS: Šaľa
Počet prípojok: 3534
Číslo registrácie: TKR/153
Platnosť registrácie od: 30. 9. 1999 

29. Dušan  -  Sika  -  STELAR,  
Lysiná 737, 916 21 Čachtice
 Územný rozsah KDS: Čachtice, Dobrá Voda, D. 
Dubové, Hrachovište, Jaslovské Bohunice, Krakovany, 
Pobedím, Potvorice, Považany, Špačince, Trebatice, 
Zavar
Počet prípojok: 2078
Číslo registrácie: TKR/156
Platnosť registrácie od: 4. 10. 1999

30. Obecný podnik Terchová, s.r.o.,  
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová
Územný rozsah KDS: Terchová
Počet prípojok: 248
Číslo registrácie: TKR/160
Platnosť registrácie od: 29. 11. 1999

31. Bytový podnik Trebišov, s.r.o.,  
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
Územný rozsah KDS: Trebišov
Počet prípojok: 2900
Číslo registrácie: TKR/169
Platnosť registrácie od: 28. 3. 2000

32. VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o.,  
Makov 60, 023 56  Makov
Územný rozsah KDS: Makov
Počet prípojok: 351
Číslo registrácie: TKR/171
Platnosť registrácie od: 25. 4. 2000

33. Kabel TV Močenok, s.r.o.,  
Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok
Územný rozsah KDS: Močenok
Počet prípojok: 0
Číslo registrácie: TKR/173
Platnosť registrácie od: 17. 5. 2000

34. SLUŽBYT, s.r.o.,  
Karpatská 56, 089 01 Svidník
Územný rozsah KDS: Svidník
Počet prípojok: 1096
Číslo registrácie: TKR/174
Platnosť registrácie od: 2. 6. 2000

35. KABEL TELEKOM, s.r.o.,  
Mateja Bela 2, 984 03 Lučenec
Územný rozsah KDS: Lučenec, Rimavská Sobota, 
Levoča
Počet prípojok: 2 215
Číslo registrácie: TKR/179
Platnosť registrácie od: 30. 10. 2000

36. TERMOBYT R, spol. s r.o.,  
Obchodná 452/19A, 906 38 Rohožník
Územný rozsah KDS: Rohožník
Počet prípojok: 420
Číslo registrácie: TKR/180
Platnosť registrácie od: 13. 11. 2000 

37. Ing. Peter Babic,  
Radlinského č. 101/14, 014 01 Bytča
Územný rozsah KDS: Hlboké nad Váhom, Jablonové, 
Bytča, Veľké Rovné, Dolný Hričov
Počet prípojok: 2081
Číslo registrácie: TKR/181
Platnosť registrácie od: 11. 6. 2001

38. DTR, s.r.o.,  
SNP 63, 914 51 Trenčianske Teplice
Územný rozsah KDS: Trenčianske Teplice, 
Trenčianska Teplá
Počet prípojok: 810
Číslo registrácie: TKR/184
Platnosť registrácie od: 14. 11. 2001

39. Okresné stavebné bytové družstvo,  
Gočárova 252, 022 47 Čadca
Územný rozsah KDS: Čadca  -  Gočárová ulica, Žarec
Počet prípojok: 3706
Číslo registrácie: TKR/185
Platnosť registrácie od: 13. 9. 2001

40. Jozef Mičíni  -  KÁBLOVÁ TELEVÍZIA,  
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
Územný rozsah KDS: Lučenec, Rúbanisko II.č.1 - 
16,59,60, Rúbanisko II č.1 - 58
Počet prípojok: 1 500
Číslo registrácie: TKR/188
Platnosť registrácie od: 13. 9. 2001

41. TS, s.r.o., 
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
Územný rozsah KDS: Okoč, Kolárovo, Čižilská Radvaň,  
Baloň, Veľký Meder
Počet prípojok: 4 415
Číslo registrácie: TKR/189
Platnosť registrácie od: 13. 9. 2001

42. ATS Slovakia, s.r.o.,  
Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica
Územný rozsah KDS: Sereď
Počet prípojok: 1300
Číslo registrácie: TKR/196
Platnosť registrácie od: 14. 1. 2002

43. MKTS s.r.o.,  
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
Územný rozsah KDS: Sečovce
Počet prípojok: 870
Číslo registrácie: TKR/199
Platnosť registrácie od: 28. 1. 2002

44. Okresné stavebné bytové družstvo,  
Dunajská Streda,  Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Územný rozsah KDS: Dunajská Streda
Počet prípojok: 553
Číslo registrácie: TKR/200
Platnosť registrácie od: 13. 3. 2002 

45. TV Štrba, s.r.o.,  
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Územný rozsah KDS: Štrba a miestna časť Tatranská 
Štrba
Počet prípojok: 785
Číslo registrácie: TKR/202
Platnosť registrácie od: 15. 3. 2002

46. DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
 Územný rozsah KDS: Senica, Komárno, Šaľa, 
Prievidza, Bojnice, Handlová, Košice, Žiar nad 
Hronom, Ružomberok, Brezno, Bratislava
Počet prípojok: 660 415 (spolu so Slovak Telekom, a.s.)
Číslo registrácie: TKR/203
Platnosť registrácie od: 20. 3. 2002

47. TV TV, spol. s r.o.  
Trebišov, M.R. Štefánika 2436, 075 01 Trebišov
 Územný rozsah KDS: Trebišov (L. Sáru, SNP, 
Nemocničná, Nemcovej), Cejkov, Košická Polianka, 
Veľký Folkmar, Košická Belá
Počet prípojok: 249
Číslo registrácie: TKR/204
Platnosť registrácie od: 8. 4. 2002

48. 3C s.r.o. “v likvidácii“,  
Pri mlyne 797, 951 15 Mojmírovce
Územný rozsah KDS: Pribeta, Veľké Lovce, Dulovce, 
Iža, Kameničná, Moča, Čalovec
Počet prípojok: 1778
Číslo registrácie: TKR/206
Platnosť registrácie od: 14. 5. 2002

49. Ing. Ján Gnojčák  -  ELEKTROSERVIS,  
Štúrova 24, 060 01 Kežmarok
Územný rozsah KDS: Liptovská Teplička, Spišské 
Hanušovce, Švábovce, Krížová Ves, Vrbov
Počet prípojok: 387
Číslo registrácie: TKR/209
Platnosť registrácie od: 11. 6. 2002

50. Mestský bytový podnik, a.s. v konkurze,  
Mlynská 1480, 093 01 Vranov nad Topľou
Územný rozsah KDS: Vranov nad Topľou, KDS  -  
Mlynská, KDS – JUH
Počet prípojok: 862
Číslo registrácie: TKR/211
Platnosť registrácie od: 27. 8. 2002

51. Slavomír Strišovský,  
SNP 331, 055 62 Prakovce
Územný rozsah KDS: Prakovce, sídl. SNP
Počet prípojok: 460
Číslo registrácie: TKR/212
Platnosť registrácie od: 23. 9. 2002 

52. Správcovské bytové družstvo IV Košice,  
Levočská 3, 040 12 Košice
Územný rozsah KDS: Košice  -  Mudroňová, 
Bukovecká
Počet prípojok: 76
Číslo registrácie: TKR/213
Platnosť registrácie od: 27. 9. 2002

53. OBECNÝ PODNIK, s.r.o.,  
013 05 Belá
Územný rozsah KDS: Belá
Počet prípojok: 310
Číslo registrácie: TKR/214
Platnosť registrácie od: 4. 11. 2002

54. KABELTELSAT s.r.o.,  
Pod Šípkom 1301, 958 06 Partizánske
Územný rozsah KDS: Partizánske : sídl. Šípok, ul. 
Horská, Pod Šípkom, J. Kráľa, Malinovského
Počet prípojok: 1 350
Číslo registrácie: TKR/218
Platnosť registrácie od: 28. 3. 2003

55. Vladimír Dupkala,  
Mostná 31/5, 972 51 Handlová
Územný rozsah KDS: Handlová -  Vežička, Jalovec, 
Chrenovec  -  Brusno, Ráztočno, Lipník, Nitrianske 
Pravno
Počet prípojok: 910
Číslo registrácie: TKR/220
Platnosť registrácie od: 14. 4. 2003

56. KÁBEL  -  KLUKNAVA s.r.o.,  
053 51 Kluknava
Územný rozsah KDS: Kluknava
Počet prípojok: 155
Číslo registrácie: TKR/224
Platnosť registrácie od: 15. 12. 2004

57. GEKO spol. s r.o.,  
Cíglianska 5, 971 01 Prievidza
Územný rozsah KDS: Liptovský Mikuláš
Počet prípojok: 990
Číslo registrácie: TKR/228
Platnosť registrácie od: 17. 3. 2004

58. DIPOS PLUS, spol. s r.o.,  
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Územný rozsah KDS: obec Podtureň
Počet prípojok: 85
Číslo registrácie: TKR/231
Platnosť registrácie od: 4. 6. 2004
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59. OBEC SAT s.r.o.,  
066 01 Kochanovce 207
Územný rozsah KDS: Kochanovce, Papín, Hankovce, 
Ľubiša, Topoľovka, Myslina, Modrá nad Cirochou
Počet prípojok:745
Číslo registrácie: TKR/232
Platnosť registrácie od: 17. 6. 2004 (zrušená k 31. 7. 2021)  

60. Družstvo BELSAT,  
SNP 362/63, 067 81 Belá nad Cirochou
Územný rozsah: obec Belá nad Cirochou
Počet prípojok: 572
Číslo registrácie: TKR/233
Platnosť registrácie od: 16. 7. 2004

61. ANTIK Telecom s.r.o.,  
Čárskeho 10, 040 01 Košice
Územný rozsah retransmisie:
a) IPTV – Slovenská republika
b)  OTT (šírenie televízneho signálu po verejnom 

internete) – Slovenská republika
c)  Satelit DTH (direct to home – šírenie televízneho 

signálu prostredníctvom satelitu) – Slovenská 
republika 

Počet prípojok: 
a) IPTV – 29 604
b) OTT – 6101
c) DTH – 4501
Číslo registrácie: TKR/239
Platnosť registrácie od: 27. 1. 2005 

62. AWITECH, spol. s r.o.,  
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Územný rozsah KDS: Medzev
Počet prípojok: 550
Číslo registrácie: TKR/241
Platnosť registrácie od: 4. 4. 2005

63. TV– SKV s.r.o.,  
Strojárska 1832/93, 069 01 Snina
Územný rozsah KDS: Snina
Počet prípojok: 2 350
Číslo registrácie: TKR/243
Platnosť registrácie od: 25. 7. 2005

64. ASYSTEM spol. s r.o.,  
Letná 3369/19, 058 01 Poprad
Územný rozsah: obec Utekáč
Počet prípojok: 191
Číslo registrácie: TKR/246
Platnosť registrácie od: 13. 1. 2006

65. STASTEL, s.r.o.,  
Zakvášov 1518/52, 017 01 Považská Bystrica
Územný rozsah: Považská Bystrica, časť SNP, Hliny, 
Zakvášov
Počet prípojok: 750
Číslo registrácie: TKR/253
Platnosť registrácie od: 4. 7. 2006

66. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  
Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Územný rozsah retransmisie digitálnej retransmisie: 
celé územie SR
 Územný rozsah retransmisie analógovej 
retransmisie: Bratislava, Banská Bystrica, Bánovce 
nad Bebravou, Bardejov, Dunajská Streda, Haniska, 
Kendice, Komárany, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, 
Levice, Lučenec, Michalovce, Nižný Krucov, Nová 
Ľubovňa, Nové Zámky, Novoveská Huta, Petrovany, 
Pezinok, Poprad, Prešov, Rožňava, Rudná, Sliač, 
Smižany, Soľ, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stará 
Turá, Stupava, Svätý Jur, Svit, Štúrovo, Veľký Šariš, 
Vranov nad Topľou, Zvolen, Žilina
Územný rozsah retransmisie prostredníctvom siete 
internet: celé územie SR
Počet prípojok: 170 466
Číslo registrácie: TKR/254
Platnosť registrácie od: 10. 5. 2006

67. TAURENT s.r.o.,  
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Územný rozsah: Bratislava
Počet prípojok: 1 000
Číslo registrácie: TKR/258
Platnosť registrácie od: 11. 8. 2006

68. SATTEL, s.r.o.  
Humenné, Staničná 11, 066 01 Humenné
Územný rozsah: Humenné, Strážske
Počet prípojok: 101
Číslo registrácie: TKR/270
Platnosť registrácie od: 19. 3. 2007

69. SWAN Mobile, a.s.,  
Landererova 12, 811 09 Bratislava
Územný rozsah: územie SR
Spôsob vykonávania retransmisie: KDS, internet, 
ViMax
Počet prípojok: 0
Číslo registrácie: TKR/275
Platnosť registrácie od: 26. 6. 2007

70. IGJ Systems spol. s r.o.,  
Priechod 79, 976 11 Priechod
Územný rozsah: Hotel Mýto
Počet prípojok: 36
Číslo registrácie: TKR/276
Platnosť registrácie od: 27. 7. 2007

71. Drahoslav Černušák,  
Koperníkova 15, 920 01 Hlohovec
Územný rozsah KDS: Kľačany pri Trnave, Sasinkovo
Počet prípojok: 80
Ćíslo registrácie: TKR/279
Platnosť registrácie od: 3. 10. 2007

72. DSI DATA, a.s.,  
Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo
Územný rozsah IPTV: celé územie SR
Počet prípojok: 28 730
Číslo registrácie: TKR/282
Platnosť registrácie od: 6. 12. 2007

73. VÍŤSTAV, s.r.o. v konkurze,  
Víťaz 40, 082 38 Víťaz
Územný rozsah  KDS: Víťaz
Počet prípojok: 290
Číslo registrácie: TKR/283
Platnosť registrácie od: 10. 12. 2007

74. PS Kábel, spol. s r.o.,  
Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
Územný rozsah KDS: Plavecký Štvrtok
Počet prípojok: 300
Číslo registrácie: TKR/284
Platnosť registrácie od: 13. 12. 2007

75. MadNet, a.s.,  
Kúpeľná 3318, 932 01 Veľký Meder
Územný rozsah: okres Dunajská Streda
Počet prípojok: 500
Číslo registrácie: TKR/286
Platnosť registrácie od: 3. 3. 2008

76. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.,  
T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
Územný rozsah: Kúpele Trenčianske Teplice
Počet prípojok: 459
Číslo registrácie: TKR/288
Platnosť registrácie od: 16. 5. 2008

77. TES Media, s. r. o.,  
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
 Územný rozsah KDS: Bešeňová, Divina, Divinka, Dolná 
Tižina, Klubina, Krasňany, Liptovská Porúbka, Lietava, 
Lietavská Lúčka, Lutiše, Maršová - Rašov, Nededza, 
Nezbudská Lúčka, Plevník - Drienové, Snežnica, 
Staškov, Bytča, Sklabiňa, Strečno, Turzovka, Višňové, 
Vysoká nad Kysucou, Varín, Zborov nad Bystricou, 
Raková, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Pribylina, 
Podvysoká, Olešná, Važec
Počet prípojok: 4 698
Číslo registrácie: TKR/290
Platnosť registrácie od: 6. 6. 2008

78. 3o media, s.r.o.,  
Habovka 266, 027 32 Habovka
Územný rozsah: Trstená, Habovka, Oravský 
Podzámok, Zuberec, Nižná, Medzvedzie
Počet prípojok: 1587
Číslo registrácie: TKR/293
Platnosť registrácie od: 16. 9. 2008

79. Asnet, s.r.o.,  
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Územný rozsah: Vrbové
Počet prípojok: 935
Číslo registrácie: TKR/294
Platnosť registrácie od: 1. 10. 2008

80. SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.,  
Nám. SNP 212/4, 958 18 Partizánske
Územný rozsah KDS : Partizánske
Vysielač MMDS: Partizánske, Nitrianska cesta 503/60
Počet prípojok: 3605
Číslo registrácie: TKR/300
Platnosť registrácie od: 18. 6. 2009

81. GeCom, s.r.o.,  
Hviezdoslavova 6082/1A, 071 01 Michalovce
Územný rozsah: celé územie SR
Počet prípojok: 2067
Spôsob vykonávania retransmisie: KDS, IPTV, DVB - T
Číslo registrácie: TKR/302
Platnosť registrácie od: 28. 12. 2009

82. EM  -  KOM, s.r.o.,  
Družstevná 381/5, 985 11 Halič
Územný rozsah: Lučenec, Rúbanisko III.
Počet prípojok: 1500
Číslo registrácie: TKR/303
Platnosť registrácie od: 30. 4. 2010 (zrušená 20. 10. 
2021)

83. MLOK - Levice, s.r.o.,  
J.Bottu 34, 934 01 Levice
Územný rozsah: Nová Baňa, Tlmače  - Lipník, Levice, 
časť Čankov
Počet prípojok: 574
Číslo registrácie: TKR/306
Platnosť registrácie od: 7. 3. 2011

84. ARTOS, a. s.,  
Klincová 35, 821 08 Bratislava
Územný rozsah: celé územie SR
Počet prípojok: 5293
Číslo registrácie: TKR/308
Platnosť registrácie od: 5. 5. 2011

85. Arpád Holos,  
Školská 405, 991 28 Vinica
Územný rozsah: Vinica
Počet prípojok: 200
Číslo registrácie: TKR/309
Platnosť registrácie od: 9. 5. 2011

86. Jozef Švaňa,  
1. mája 37, 941 33 Kolta
Územný rozsah: Kolta
Počet prípojok: 150
Číslo registrácie: TKR/312
Platnosť registrácie od: 25. 7. 2011
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87. Dávid Kondicz  -  KONFER networks,  
Skautov 10, 941 31 Dvory nad Žitavou
Územný rozsah KDS : Andovce
 Územný rozsah MMDS: Dvory nad Žitavou, Nové 
Zámky, Strekov, Jasová, Hurbanovo, Gbelce, Svätý 
Peter, Pribeta, Dulovce, Marcelová, Chotín, Svodín
Počet prípojok: 300
Číslo registrácie: TKR/313
Platnosť registrácie od: 14. 10. 2011

88. Regio TV, s.r.o.,  
Hajnáčka 233, 980 33 Hajnáčka
Územný rozsah: Bratislava, Medzev, Moldava nad 
Bodvou, Rimavská Seč
Počet prípojok: 2438
Číslo registrácie: TKR/314
Platnosť registrácie od: 27. 10. 2011

89. Cabel net s.r.o.,  
Poľná 583/9, 930 11 Topoľníky
Územný rozsah: Čalovec, Kameničná, Moča
Počet prípojok: 250
Číslo registrácie: TKR/315
Platnosť registrácie od: 11. 11. 2011

90. I. HEIZER  -  MINI SERVIS, s.r.o.,  
Horné Mýto 110, 930 13 Horné Mýto
Územný rozsah: Horné Mýto, Trhová Hradská, Ohrady, 
Veľké Dvorníky, Blažov, Dunajský Klátov, Jahodná
Počet prípojok: 1150
Číslo registrácie: TKR/316
Platnosť registrácie od: 25. 11. 2011

91. Kabelko, s.r.o.,  
Slovenská 1, 085 01 Bardejov
Územný rozsah: Bardejov
Počet prípojok: 200
Číslo registrácie: TKR/318
Platnosť registrácie od: 21. 12. 2011

92. Norttel s.r.o.,  
Námestie gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa
Územný rozsah: Stará Ľubovňa
Počet prípojok: 100
Číslo registrácie: TKR/319
Platnosť registrácie od: 19. 12. 2011

93. AnTechNet, s.r.o.,  
1. Mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Územný rozsah: Kysucké Nové Mesto
Počet prípojok: 990
Číslo registrácie: TKR/320
Platnosť registrácie od: 13. 1. 2012

94. HOMAYER TV s.r.o. ,  
Brezová 29, 974 05 Banská Bystrica
Územný rozsah KDS: Detva
Počet prípojok: 1208
Číslo registrácie: TKR/321
Platnosť registrácie od: 14. 2. 2012

95. PROGRES - T, s.r.o., R 
ovinka 938, 900 41 Rovinka
 Územný rozsah KDS: Breza, Rovinka (s dosahom na: 
Rovinku, Limbach, Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajskú 
Lužnú, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, 
Malacky, Bratislava  -  Vrakuňa, Miloslavov)
Počet prípojok: 1947
Číslo registrácie: TKR/324
Platnosť registrácie od: 1. 1. 2013

96. SiNET CTV s.r.o.,  
Kukučínova 4250, 058 01 Poprad
Územný rozsah KDS: Veľká Lomnica
Počet prípojok: 303
Číslo registrácie: TKR/325
Platnosť registrácie od: 10. 8. 2012

97. B&H Media Group s.r.o.,  
Ožďany 514, 980 11 Ožďany
Územný rozsah: celé územie SR a internetové 
vysielanie do mobilných sietí
Počet prípojok: 849
Spôsob vykonávania retransmisie: IPTV, internet
Číslo registrácie: TKR/326
Platnosť registrácie od: 27. 8. 2012

98. Stelartv s. r. o.,  
Lysiná 751, 916 21 Čachtice
Územný rozsah KDS: Malženice, Dechtice
Počet prípojok: 453
Číslo registrácie: TKR/327
Platnosť registrácie od: 28. 9. 2012

99. COMP - SHOP, s.r.o.,  
Sidónie Sakalovej 150, 014 01 Bytča
Územný rozsah KDS: Bytča
Počet prípojok: 100
Číslo registrácie: TKR/328
Platnosť registrácie od: 9. 11. 2012

100. fz telecom s.r.o.,  
Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava
Územný rozsah KDS: Rožňava
Počet prípojok: 100
Číslo registrácie: TKR/329
Platnosť registrácie od: 9. 11. 2012

101. MEVIN MANAGEMENT SK, s.r.o.  
(predtým Vintel, s.r.o.) , Ševčenkova 34,  
851 01 Bratislava 
 Územný rozsah KDS: Košice, Komárno, Šaľa, 
Prievidza, Bojnice, Handlová, Žiar nad Hronom, 
Ružomberok, Brezno, Senica
Počet prípojok: 500 
Číslo registrácie: TKR/330
Platnosť registrácie od: 8. 11. 2012

102. PEREMEDIA, s. r. o.,  
Letná ul. 88/18, 945 01 Komárno
Územný rozsah KDS:  - 
Počet prípojok: 0
Číslo registrácie: TKR/331
Platnosť registrácie od: 13. 11. 2012

103. SANTOV, s.r.o.,  
Kúpeľná 510/5, 935 87 Santovka
Územný rozsah KDS: Žarnovica
Počet prípojok: 256
Číslo registrácie: TKR/332
Platnosť registrácie od: 5. 2. 2013

104. GOLEM TECH, s.r.o.,  
Družstevná 21, 919 43 Cífer
Územný rozsah KDS: Cífer, Zavar
Počet prípojok: 138
Číslo registrácie: TKR/334
Platnosť registrácie od: 5. 4. 2013

105. BDTS s.r.o.,  
Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Územný rozsah KDS: Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, 
Podlužany, Uhrovec
Počet prípojok: 4500
Číslo registrácie: TKR/337
Platnosť registrácie od: 23. 5. 2013

106. SledovanieTV.sk s.r.o.,  
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
Územný rozsah KDS: celé územie SR
Počet prípojok: 1000
Číslo registrácie: TKR/339
Platnosť registrácie od: 12. 11. 2013

107. KOREX networks, s.r.o.,  
Fučíková 371, 087 01 Giraltovce
 Územný rozsah IPTV: Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, 
Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, 
Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Počet prípojok: 1000
Číslo registrácie: TKR/340
Platnosť registrácie od: 23. 12. 2013

108. JURKOVIČ  -  ELEKTRO s.r.o.,  
Pod Bôrikom 38/1, 018 51 Nová Dubnica
Územný rozsah KDS a DVB - T: Nová Dubnica
Počet prípojok: 1025
Číslo registrácie: TKR/342
Platnosť registrácie od: 26. 3. 2014 (zrušená k 1. 7. 
2021)

109. Homayer tv1, spol. s r. o.,  
Brezová 29, 974 05 Banská Bystrica
Územný rozsah KDS: Detva
Počet prípojok: 469
Číslo registrácie: TKR/344
Platnosť registrácie od: 29. 5. 2014

110. Kinet Inštal s.r.o.,  
Novackého 37, 971 01 Prievidza
 Územný rozsah KDS: Prievidza, Prievidza časť 
Hradec, Prievidza časť Malá Lehôtka, Dolné Vestenice 
a Malá Čausa, Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová 
Ves, Kľačno, Handlová, Nitrianske Pravno, Jalovec, 
Chrenovec – Brusno, Ráztočno, Lazany, Nedožery 
- Brezany, Opatovce nad Nitrou, Koš, Zemianske 
Kostoľany
Počet prípojok: 5246
Číslo registrácie: TKR/345
Platnosť registrácie od: 30. 5. 2014

111. e - Net, s.r.o.,  
Lichnerova 35, 903 01 Senec
Územný rozsah KDS: Senec
Počet prípojok: 2121
Číslo registrácie: TKR/346
Platnosť registrácie od: 4. 6. 2014

112. Peter Doskočil – PETROCOMP,  
Oslobodenia 794/24, 922 03 Vrbové
Územný rozsah KDS: Vrbové
Počet prípojok: 600
Číslo registrácie: TKR/347
Platnosť registrácie od: 17. 10. 2014

113. Slovanet, a.s.,  
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
 Územný rozsah KDS: Zlaté Moravce, Cínobaňa, 
Gánovce, Kežmarok, Ľubica, Krpeľany, Krupina, 
Spišská Stará Ves, Turany, Turčianske Teplice, Malé 
Dvorníky, Banská Štiavnica, Nesvady, Močenok, 
Valaská, Hronec, Lednické Rovne, Dolná Breznica, 
Dohňany, Lúky, Mestečko, Lysá pod Makytou, Lazy 
pod Makytou, Záriečie, Dudince, Stropkov, Komjatice, 
Kalná nad Hronom, Dvory nad Žitavou, Veľký Kýr, 
Chotín, Komoča, Mužla, Svätý Peter, Trnovec nad 
Váhom, Zemné
Územný rozsah IPTV: celé územie SR
Počet prípojok: 24 315
Číslo registrácie: TKR/348
Platnosť registrácie od: 16. 12. 2014
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114. VNET, a.s., Nám.  
Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
Územný rozsah KDS a IPTV: celé územie SR
Počet prípojok: 500
Číslo registrácie: TKR/349
Platnosť registrácie od: 10. 3. 2015

115. Trenčianske Kúpele, s.r.o.,  
Nejedlého 51, 841 02 Bratislava
Územný rozsah KDS: Trenčianske Teplice
Počet prípojok: 160
Číslo registrácie: TKR/352
Platnosť registrácie od: 2. 10. 2015 (zrušená k 10. 4. 
2021)

116. SWAN, a.s.,  
Landererova 12, 811 09 Bratislava
  Územný rozsah KDS: Zvolen, Východná, Harmanec, 
Púchov, Lučenec
Územný rozsah IPTV: celé územie SR
Počet prípojok: 36368
Číslo registrácie: TKR/353
Platnosť registrácie od: 28.12.2015

117. FILLECK, s.r.o.,  
Jánošíková 12a, 986 01 Fiľakovo
Územný rozsah KDS: celé územie SR
Počet prípojok: 543
Číslo registrácie: TKR/356
Platnosť registrácie od: 10. 2. 2016 (zrušená k 28. 2. 
2021)

118. Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.,  
Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce
Územný rozsah KDS: Bijacovce
Počet prípojok: 200
Číslo registrácie: TKR/360
Platnosť registrácie od: 28. 7. 2016

119. BitCompTV s.r.o.,  
Levická 579, 952 01 Vráble
Územný rozsah KDS: Vráble
Počet prípojok: 150
Číslo registrácie: TKR/362
Platnosť registrácie od: 24. 7. 2017

120. Miklovky TV, s.r.o.,  
Ľ. Štúra 184/2, 018 51 Nová Dubnica
Územný rozsah KDS: Nová Dubnica časť Miklovky, 
Zubák, Dolné Kočkovce
Počet prípojok: 518
Číslo registrácie: TKR/363
Platnosť registrácie od: 4. 8. 2017 (zrušená k 31. 12. 
2021)

121. Ján Sopúch PROMA elektronik,  
Chudovská 134, 027 21 Žaškov
Územný rozsah KDS: Oravská Poruba, Bziny
Počet prípojok: 186
Číslo registrácie: TKR/364
Platnosť registrácie od: 9. 8. 2017 (zrušená k 31. 12. 
2021)

122. DALNet, s.r.o.,  
Andreja Kmeťa 2082/7, 071 01 Michalovce
Územný rozsah IPTV: okres Michalovce
Počet prípojok: 100
Číslo registrácie: TKR/366
Platnosť registrácie od: 29. 12. 2017

123. KMG Europe, s.r.o.,  
Hlboká cesta 60, 941 31 Dvory nad Žitavou 
Územný rozsah IPTV, KDS, MMDS, MVDS: celé územie SR
Počet prípojok: 99
Číslo registrácie: TKR/367
Platnosť registrácie od: 29. 1. 2018

124. Detronics Plus, s.r.o.,  
Buzulucká 3, 960 01 Zvolen 
Územný rozsah KDS: Pliešovce
Počet prípojok: 99
Číslo registrácie: TKR/368
Platnosť registrácie od: 29. 1. 2018

125. Spoje, s.r.o.,  
Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
Územný rozsah IPTV: Banská Bystrica
Územný rozsah OTT: celé územie SR
Počet prípojok: IPTV:95, OTT:1
Číslo registrácie: TKR/371
Platnosť registrácie od: 26. 6. 2020

126. GAYA, s.r.o.,  
P. O. Hviezdoslava 23B, 036 01 Martin 
Územný rozsah IPTV: Martin, Vrútky, Turčianske 
Teplice
Územný rozsah OTT: celé územie SR
Počet prípojok: IPTV: 18, OTT: 3
Číslo registrácie: TKR/372
Platnosť registrácie od: 10. 7. 2020

127. BBX s.r.o.,  
Kpt.O. Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 
Územný rozsah IPTV: celé územie SR
Počet prípojok: 650
Číslo registrácie: TKR/373
Platnosť registrácie od: 9. 7. 2020

128. EHS, s.r.o.,  
Pplk. Pľjušťa 8, 909 01 Skalica 
Územný rozsah KDS: mesto Holíč
Počet prípojok: 801
Číslo registrácie: TKR/374
Platnosť registrácie od: 21. 12. 2020

129. OSTV s.r.o.,  
Cirmánska 632/4, 949 05 Nitra
Územný rozsah DVB - C, DVB - T, DVB - T2, IPTV, 
MMDS: Slovenská republika
Počet prípojok: 0
Číslo registrácie: TKR/375
Platnosť registrácie od: 3. 3. 2021

130. Lepšia káblovka s.r.o.,  
SNP 844, 018 51 Nová Dubnica 
Územný rozsah KDS: Nová Dubnica
Počet prípojok: 490
Číslo registrácie: TKR/376
Platnosť registrácie od: 2. 6. 2021

131. VAN GROUP s.r.o.,  
Mostová 185/2, 811 02 Bratislava 
 Územný rozsah internet, OTT: všetky členské štáty 
EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 
Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, Taliansko)
Počet prípojok: 10 000
Číslo registrácie: TKR/377
Platnosť registrácie od: 20. 7. 2021

Prevádzkovanie retransmisie systémom 
MMDS

1. TV TV, spol. s r.o.  
Trebišov, M. R. Štefánika 2436, 075 01 Trebišov
Vysielač MMDS: Hraň
Počet prípojok: 330
Číslo registrácie: TKR/127
Platnosť registrácie od: 11. 12. 1998

2. NITRANET, s.r.o.,  
Hornočermánska 55, 949 01 Nitra
Vysielač MMDS: Poľana
Územný rozsah: celé územie SR
Spôsob vykonávania retransmisie: MMDS, MVDS, DVB 
- T, satelit, OTT, ST 
Počet prípojok: 900
Číslo registrácie: TKR/178
Platnosť registrácie od: 10. 10. 2000

3. Asnet, s.r.o.,  
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Vysielač MMDS: Rajec a okolie, Ráztoka
Počet prípojok: 1 180
Číslo registrácie: TKR/265
Platnosť registrácie od: 4. 12. 2006

4. OTS, s.r.o.,  
Štúrova 1706, 022 01 Čadca
Územný rozsah: Stará Bystrica, Čierne, Turzovka, 
Kysucké Nové Mesto, Skalité, Široké
Počet prípojok: 1855
Číslo registrácie: TKR/273
Platnosť registrácie od: 11. 6. 2007

5. VFT, s. r. o., P 
odvysoká 345, 023 57 Podvysoká
Vysielač MMDS: Žaškov - Komjatná
Územný rozsah: Žaškov, Komjatná a okolité usadlosti
Počet prípojok: 316
Číslo registrácie: TKR/296
Platnosť registrácie od: 26. 1. 2009

6. Nitrička media  s.r.o.,  
Mostná 29, 949 01 Nitra
Vysielač MMDS: Zobor
Počet prípojok: 100
Číslo registrácie: TKR/304
Platnosť registrácie od: 21. 7. 2010

Prevádzkovanie retransmisie systémom MVDS

1. SATRO s.r.o.,  
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
Vysielač MVDS: Nitra, Bratislava
Počet prípojok: 1535
Číslo registrácie: TKR/121
Platnosť registrácie od: 30. 7. 1998

2. Decora, s.r.o. v likvidácii,  
Matičné námestie 1434, 022 01 Čadca
Územný rozsah: Čadca a okolie
Vysielač MVDS: Čadca 3
Počet prípojok: 800
Číslo registrácie: TKR/297
Platnosť registrácie od: 25. 2. 2009 

Prevádzkovanie retransmisie  
prostredníctvom GSM a UMTS

1. Slovak Telekom, a.s.,  
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Územný rozsah: celé územie SR
Počet prípojok: 660 415 (spolu s DIGI SLOVAKIA, s.r.o.)
Spôsob vykonávania retransmisie: GSM, UMTS, satelit, OTT
Číslo registrácie: TKR/255
Platnosť registrácie od: 18. 5. 2006

2. Orange Slovensko, a.s.,   
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Územný rozsah: celé územie SR
Počet prípojok: 230 000
Číslo registrácie: TKR/257
Platnosť registrácie od: 4. 7. 2006
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3. O2 Slovakia, s.r.o.,  
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Územný rozsah: celé územie SR
Počet prípojok: 18171
Spôsob vykonávania retransmisie: GSM, UMTS, LTE, 
5G, IPTV, internet
Číslo registrácie: TKR/357
Platnosť registrácie od: 7. 3. 2016

Prevádzkovanie retransmisie prostred-
níctvom vysielačov DVB - T a DVB - S/DTH 
(satelit)

1. TV SEN, s.r.o.,  
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Územný rozsah: Skalica a okolie, Myjava a okolie
Počet prípojok: daný dosahom vysielačov Skalica  
a Myjava
Číslo registrácie: TKR/317
Platnosť registrácie od: 16. 12. 2011

2. T  -  Video Agency, s.r.o.,  
Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice
Územný rozsah: Jaslovské Bohunice, Žilina,  
Bratislava, Skalica a Borský Mikuláš v dosahu vysielačov
Vysielače DVB - T: Žilina, Bratislava, Skalica – Borský 
Mikuláš, Jaslovské Bohunice
Počet prípojok: predpoklad 600
Číslo registrácie: TKR/322
Platnosť registrácie od: 6. 3. 2012

3. Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.,  
Hollého 2, 902 01 Pezinok
Územný rozsah: Pezinok – okolie, miestny MUX – 
podľa dosahu vysielača 
Vysielač DVB - T: Pezinok
Počet prípojok: neuvedený
Číslo registrácie: TKR/333
Platnosť registrácie od: 1. 2. 2013

4. ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.,  
Nádražná 1119/18, 909 01 Skalica
Územný rozsah: Slovenská republika
Vysielač  DVB - T: Cesta na Kamzík 14, Bratislava
Počet prípojok: 1500000
Číslo registrácie: TKR/338
Platnosť registrácie od: 6. 8. 2013

5. Novocentrum Nové Zámky a.s.,  
Hlavné námestie 7, 940 01 Nové Zámky
Územný rozsah: Nové Zámky a okolie
Vysielač  DVB - T: Hlavné námestie 10, Nové Zámky
Počet prípojok: 300
Číslo registrácie: TKR/341
Platnosť registrácie od: 4. 2. 2014

6. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.,  
Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov
Územný rozsah: dosahom vysielača
Vysielač  DVB - T: bytový dom č. 1417, Púchov
Počet prípojok: 250
Číslo registrácie: TKR/343
Platnosť registrácie od: 15. 4. 2014 

7. Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., 
Komenského 1645/3, 911 01 Trenčín
Územný rozsah retransmisie: dosah 58. kanál Trenčín
Vysielač  DVB - T: Trenčín  -  Záblatie
Počet prípojok:50
Číslo registrácie: TKR/354
Platnosť registrácie od: 30. 12. 2015

8. Towercom, a.s.,  
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
Územný rozsah retransmisie: celé územie SR
Vysielač DVB - T: Cesta na Kamzík 14, Bratislava
Spôsob vykonávania retransmisie: DVB - T, satelit
Počet prípojok: neobmedzený
Číslo registrácie: TKR/359
Platnosť registrácie od: 1. 7. 2016

9. CRYSTAL TRADE s.r.o.,  
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Územný rozsah retransmisie: Bratislava a okolie
Vysielač  DVB - T: Cesta na Kamzík 14, Bratislava
Spôsob vykonávania retransmisie: DVB - T, Kamzík,  
37 kanál
Počet prípojok: 250
Číslo registrácie: TKR/370
Platnosť registrácie od: 31. 7. 2018

Retransmisia rozhlasových programových 
služieb

1.  AVIS s.r.o.,  
Dolnohorská 539, 949 01 Nitra 
Územný rozsah:   v dosahu vysielačov
Rozhlasové vysielače: DAB+
 Nitra Zobor, Košice – Heringeš, Banská Bystrica – 
Panský Diel, Banská Bystrica – Laskomer, Bratislava 
– Kamzík, Žilina - Krížava, Dunajská Streda
Počet prípojok:  Slovenská republika
Číslo registrácie: TKR/369
Platnosť registrácie od: 19. 6. 2018

Spoločnosť Číslo  
licencie

Základné 
imanie

Spoločníci/ 
akcionári

Štatutárny  
orgán

Best FM Media, spol. s r.o., 
Bratislava

R/101, R/153, 
RD/23 6 972 € Geach s.r.o. Dušan Kalný

Mediálna a kultúrna 
spoločnosť Topoľčany, s.r.o., 
Topoľčany

R/102 6 640 € Mesto Topoľčany Miroslav Bakura, DiS. art.

D.EXPRES, k.s., Bratislava
R/105,  R/112,  
R/133, RD/27, 
RD/32, RD/33

1 507 322 €

Bauer Media Audio  
Holding GmbH,  

D.EXPRES Management 
spol. s r.o.

D.EXPRES  
Management spol. s r.o.

FRONTINUS, s.r.o., Žilina R/115 33 193,92 € Ing. Rudolf Podkrivacký, 
Ing. Juraj Hudák Ing. Rudolf Podkrivacký

INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., 
Bratislava R/104 13 278 € Ing. Ivan Lacho Ing. Ivan Lacho

L - MEDIA s. r. o.,  
Liptovský Mikuláš R/107, RD/30 13 280 €  ALCONET plus, s.r.o. Ing. Branislav Brťka

Marek Petráš, Košice R/93, R/154, 
RD/28  Marek Petráš

MÉDIA MODRA, s.r.o., Modra R/120 5 000 € Mesto Modra Mgr. Jana Kuchtová

Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice R/92 6 639 € Ing. Štefan Kurušta Ing. Štefan Kurušta

KISS Rádio, s.r.o., Košice R/126 48 797 €

Rochambeau, s.r.o.,  
DENTRA, s.r.o.,  

EuroClearing Association 
Praha s.r.o.

JUDr. Vladislav Byrsa

Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Banská Bystrica R/119, RD/16 49 800 €

Rímskokatolícka cirkev 
Arcibiskupstvo Košice, 
Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Banská  
Bystrica, 

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Nitra, 

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Rožňava, 

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Spišské 

Podhradie, 
Gréckokatolícka cirkev, 

eparchia Bratislava, 
Gréckokatolícka eparchia 

Košice, 
Gréckokatolícke  

arcibiskupstvo Prešov, 
Rímskokatolícka cirkev, 

Bratislavská arcidiecéza, 
Rímskokatolícka cirkev, 
Trnavská arcidiecéza, 

Rímskokatolícka cirkev, 
Žilinská diecéza, 

Spolok svätého Vojtecha

PhDr. Zuzana  
Szakáscová

Radio ON, s.r.o., Bratislava R/99 6 640 € CD HOLDING s.r.o. Mgr. Michaela Lauková,
Mária Nováková

Rádio Prešov, s.r.o., Prešov R/100 6 660 € Oskar Wilde,
STEPNEYEV LTD Ján Frisík

Príloha 6: Prehľad vlastníckych štruktúr rozhlasových vysielateľov 
                v roku 2021
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RADIO, a.s., Bratislava R/116, R/151 497 916 € PATRIOL, spol. s r.o.
Eva  Drgoňová,  

Mgr. Rastislav Dutka, 
Marek Mikúšek

SITY MEDIA s.r.o., Bratislava R/135, RD/18 6 639 €

Rastislav  
Lehotský s. r. o.,  

CASA MIA nábytok  
a doplnky a. s.

Ing. Oldřich Netušil

T.W.Rádio s.r.o., Bratislava R/90, R/140, 
RD/21 6 640 € TWR Media MUDr. Ivan Zuštiak

WINTER média, a.s., Piešťany R/108 82 990 € –
Ing. Peter Bakoš,  

JUDr. Dominika Kollárová, 
JUDr. Branislav Jurga

GROUND 4, s. r. o., Skalica R/111 5 000 € Mgr. Eduard Rehák Mgr. Eduard Rehák,  
Roman Noga - Podoliančin

Rádio WOW s.r.o., Trenčín R/113 5 000 €
MM investície s.r.o.,  

Patrik Bujna,  
Dušan Michalec

Michal Ševčík,  
Patrik Bujna

Rádio Vlna s.r.o., Bratislava R/117 10 000 € FUN MEDIA  
GROUP a. s.

Eva Dutková,  
Mgr. Rastislav Dutka, 

Marek Mikúšek

Rádio Rebeca, s.r.o., Martin R/123 5 000 € Geum s.r.o. Ján Konček

Gregor Agency  -  G. A. Re-
cords, s.r.o., Bratislava RD/19 6 640 € Róbert Gregor Róbert Gregor

Trnavská produkčná s.r.o., 
Piešťany  R/132 5 000 € Art spektrum s.r.o Pavol Jurák

MIRJAM s.r.o., Komárno R/138 5 000 € Mária Rádio Mirjam, 
občianske združenie Gábor Kacz

POWER DEVELOPMENT s. r. o., 
Michalovce R/139 5 000 € Štefan Pokoželec Štefan Pokoželec

FM media s.r.o., Bratislava R/141 6 972 € NOMES, s.r.o.,  
Rastislav Lehotský Rastislav Lehotský

EJ, s.r.o., Trnava R/142 5 000 € Mgr. Andrej Brník, PhD. Mgr. Andrej Brník, PhD.

BB FM s.r.o., Banská Bystrica R/144 6 000 €
Mgr. Rudolf Kubík,  

Filip Roháček,  
Mgr. Peter Jarkovský

Mgr. Rudolf Kubík,  
Filip Roháček,  

Mgr. Peter Jarkovský

Music Gallery Group, s.r.o., 
Bratislava R/147 5 000 € Martin Valihora Martin Valihora

SUB FM s.r.o., Bratislava R/149 5 000 € Erik Petlák Erik Petlák

Nitrianske rádio s. r. o., Nitra R/150 5 000 € Michal Kožuch Michal Kožuch

Príloha 7: Prehľad vlastníckych štruktúr televíznych vysielateľov  
           v roku 2021 

Spoločnosť Číslo  
licencie

Základné 
imanie

Spoločníci/ 
akcionári

Štatutárny  
orgán

SATRO s.r.o., Bratislava TD/206 497 910 €

František Kadúch,  
Ing. František Kadúch, 

Mgr. Marek Michalík,  
Ing. Iveta Michalíková

František Kadúch,  
Ing. František Kadúch, 

Mgr. Marek Michalík

MAC TV s.r.o., Bratislava 

TD/15, TD/16, 
TD/109, 

TD/144,TD/148, 
TD/245

26 926 376 € Slovenská  
produkčná, a. s. 

Roland Kubina,  
Mgr. Marcel Grega

MARKÍZA  -  SLOVAKIA,  
spol. s r.o., Bratislava 

TD/7, TD/17, 
TD/47, TD/104, 

TD/153
6 640 € CME Slovak Holdings B.V. Mag. Matthias Settele,  

Ing. Marianna Trnavská    

TS, s.r.o, Veľký Meder TD/216 6 640 € František Kováts, Ildikó 
Kovátsová 

František Kováts,  
Ildikó Kovátsová 

Regionálna televízia Prievidza, 
s. r. o., Prievidza  TD/19 35 778 €

PRIAMOS, a.s. Prievidza, 
Mesto Prievidza, Mesto 

Handlová, Mesto Bojnice, 
Kinet - PD s. r. o.

Ing. Daniel Rexa, 
Dana Reindlová

Televízia Turiec, s.r.o., Martin TD/132 117 833 € Mesto Martin Mgr. Martina Veselovská

Mestská televízia Trnava, 
s.r.o., Trnava TD/92 169 650 € Mesto Trnava PhDr. Dália Šaškovičová

TVR a RE, s.r.o., Bratislava TD/244 6 639 € Mestská časť  
Bratislava -  Ružinov

Mgr. Martin Ferák,  
PaedDr. Mária Barancová, 

Nikolaj Gačevský

Perfects, a.s., Dunajská Streda TD/247 32 111 € Lászlo Szabó, Mgr. Rita 
Óriová, T. Brunczriková

TV PEZINOK, s.r.o., Pezinok T/99, TD/97 10 000 € Mesto PEZINOK Igor Hianik

OTS, s.r.o., Čadca T/101, TD/182 6 772 € Jozef Škuľavík,  
PROXIMA, a.s.

Ing. Marián Franek,  
Ing. Jozef Kráľ,  

Ing. Dušan Haluška

PALONCA s.r.o., Plavnica T/107 6 639 € Obec Plavnica Rastislav Grich 

TV Štrba, s.r.o., Štrba TD/135 6 639 € Obec Štrba Michal Sýkora

Káblová televízia  -  Bánov 
s.r.o., Bánov TD/140 6 639 € Obec Bánov Miroslav Klobučník

TELECOM TKR, s.r.o., Vranov 
nad Topľou TD/188 6 639 € Ing. Tibor Mocsári,  

Mgr. Renáta Bačiková
 Ing.Tibor Mocsári,  

Mgr. Renáta Bačiková

i  -  COMMERCE, s.r.o.,  
Bratislava TD/20 7 000 € Ing. Ladislav Mokrý Ing. Ladislav Mokrý

MANIN PB, s.r.o., Bratislava T/165, TD/173 6 640 € Ing. Miloš Konečný,  
Ing. Ivana Holíková

Ing. Miloš Konečný,  
Ing. Ivana Holíková

Gúta TV s.r.o., Kolárovo TD/184 16 636 € Mesto Kolárovo Csilla Vadkerti Neszméri

PO - MA, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica TD/183 6 800 €

Stanislav Maruniak,  
Peter Ihring,  

Ing. Miroslav Maruniak, DiS
Stanislav Maruniak

Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA 
PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, 
Michalovce

 TD/215 Martin Vaľko

rEhit s.r.o. TD/186 6 639 € Oto Vojtičko Oto Vojtičko
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NTVS, s.r.o.,  
Nové Mesto nad Váhom TD/185 6 640 €

Filip Olaš,  
Zdenko Olaš, 

Zuzana Olašová

Filip Olaš,  
Zuzana Olašová

SLUŽBYT, s.r.o., Svidník TD/162, 
TD/209 6 640 €

Ing. Michal Husár,  
JUDr. Gabriel Kaliňák Ing. Michal Husár,  

JUDr. Gabriel Kaliňák

Radoslav Haring  -  PANORÁMA 
PRODUCTION, Žarnovica TD/193

TV Levoča, spoločnosť  
s ručením obmedzeným, Levoča TD/156 6 639 € RNDr. Vladimír  

Adamkovič
RNDr.  

Vladimír Adamkovič

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, 
s.r.o., Partizánske TD/115 43 237 € Mesto Partizánske PhDr. Martina Števčíková

City TV, s.r.o., Bratislava TD/143 6 639 € Viva studio s.r.o. Ing. Mária Urlandová

CE MEDIA s.r.o., Nitra TD/196 6 639 € Robert Greguš Robert Greguš

KULTÚRNY DOM Andreja  
Hlinku, a.s., Ružomberok TD/34 3 319 392 € Mesto Ružomberok

Ing. Milan Šlávka, 
Ing. Roman Zach,  

Mgr. Martin Hromada

KREATIV GA spol. s r.o., 
Galanta TD/29 9 960 € Mgr. Daniela Horváthová Mgr. Daniela Horváthová

AnTechNet, s.r.o., Kysucké 
Nové Mesto TD/221 6 640 € Ing. Pavol Kobrtek,  

Ing. Martin Brodňan
Ing. Pavol Kobrtek,  
Ing. Martin Brodňan

MEGA MAX MEDIA, s.r.o., 
Bratislava 

TD/208, 
TD/219 656 639 € Balász Imre Srankó, U - 

MEDIA, s.r.o.
Balász Imre Srankó,  

Michael Paul Moriarty

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  
Bratislava

TD/35, TD/127, 
TD/128, 

TD/129, TD/217
5 152 230 € Slovak Telekom, a.s. Ing. Marcel Šatanek,  

Ing. Michal Dulanský

Ľubovnianska mediálna 
spoločnosť, s.r.o.,  
Stará Ľubovňa

TD/220 6 639 € Mesto Stará Ľubovňa Peter Rindoš

KROM - SAT, s.r.o., Krompachy TD/222 6 639 €
Mesto Krompachy,  

Igor Cuker, 
Ing. Štefan Hedvig

Igor Cuker

TV LUX s.r.o., Bratislava  TD/94 6 640 €
Konferencia biskupov 

Slovenska,  
LUX communication

Tomáš Straka

Slovak Telekom, a.s.,  
Bratislava T/210 864 113 000 € Deutsche Telekom  

Europe B.V.

Danijela Bujic,  
Jose Severino  

Perdomo Lorenzo,  
Armin Sumesgutner 

Ing. Ján Gnojčák  
 -  ELEKTROSERVIS, Kežmarok TD/139

MV Média, s.r.o., Prešov TD/229 6 640 € Ing. Ján Varga Ing. Ján Varga

COM - MÉDIA, spol. s r.o., 
Komárno TD/59 26 639 € Mesto Komárno Peter Czékus

Mestské kultúrne stredisko, 
spol. s r.o., Bánovce nad 
Bebravou

T/235 13 278 € Mesto Bánovce  
nad Bebravou Mgr. Zuzana Janáčová

Mestské televízne štúdio s.r.o. 
Rožňava, Rožňava TD/237 110 411 € Mesto Rožňava Bc. Martina Molčanová

INFO KANÁL Pliešovce,  
spol. s r.o., Pliešovce T/235 6 938 € OBEC Pliešovce Ján Kacian,  

Dana Krištofíková

VARES, s.r.o., Banská Bystrica T/236 6 640 € Ing. Marian Svetlík,  
Ing. Milan Kortiš

Ing. Marian Svetlík,  
Ing. Milan Kortiš

Kabel TV Močenok, s.r.o., 
Močenok TD/243 6 639 € Obec Močenok Ing. Stanislav Šimko

T  -  services, s. r. o., Turzovka T/238 467 421 € Mesto Turzovka Rudolf Šobich

Kalná KTR, s.r.o., Kalná nad 
Hronom T/239 6 639 € Obec Kalná nad Hronom Jozef Gonda

I. HEIZER  -  MINI SERVIS s.r.o., 
Horné Mýto T/240 5 000 € Izidor Heizer,  

Kornélia Heizerová Izidor Heizer

NITRANET, s.r.o., Nitra  TD/192 6 640 €
Slavomír Turčáni,  

Ing. Veronika Turčániová  
Slavomír Turčáni,  

Ing. Veronika Turčániová  

Rozhlas a televízia Slovenska, 
Bratislava

TD/1, TD/2, 
TD/3 

TD/224
 

Jaroslav Rezník,  
Radka Doehring,  

Marek Knut

JURKO 3 s.r.o., Bratislava TD/4, TD/5 6 639 € JUDr. Roman Bušo JUDr. Roman Bušo 

Spartak TV, s.r.o., Trnava TD/8 253 100 € City -  Arena servis, s.r.o., 
City  -  Arena, a.s. Ing. Martin Poór

PHONOTEX spol. s r.o.,  
Bratislava TD/163 9 029 € Mgr. Robert Turanský,  

Ing. Peter Borovička 
Mgr. Robert Turanský,  
Ing. Peter Borovička 

HRONKA PRODUCTION s.r.o., 
Banská Bystrica TD/11 33 000 € Janka Povrazníková Janka Povrazníková 

C.E.N. s.r.o., Bratislava TD/14 6 231 395 € Blueberg Media a.s.
PhDr. Ján Svoboda,  

Zuzana Martináková,  
Ing. Michal Voráček, CSc. 

Július Pereszlényi  -  Servis TV  
 -  Video, Štúrovo TD/18

Nitrička media s.r.o., Nitra TD/22 100 000 € Ján Baran Ján Baran

Novocentrum Nové Zámky 
a.s., Nové Zámky TD/24 1 776 760 € Martin Kopec,  

Ing. Norbert Kádek

Dúbravská televízia,  
spol. s r.o., Bratislava TD/31 88 628 € Mestská časť Bratislava  

-  Dúbravka Mgr. Ľubomír Navrátil

TES MEDIA, s.r.o., Žilina TD/32, TD/121, 
TD/172 6 639 € Ing. Karol Pilátik Ing. Karol Pilátik

TV ORAVIA s.r.o., Námestovo TD/36 6 640 € Mgr. Richard Hrubjak 
Mgr. Richard Hrubjak, 

Anton Hrubjak,  
Mgr. Marta Hrubjaková

ANTIK Telecom, s.r.o., Košice TD/42, TD/66, 
 TD/72  -  TD/87 6 640 € Ing. Igor Kolla,  

Miroslav Antal
Ing. Igor Kolla 

Minas Tirith s.r.o., Vráble TD/45 50 000 € Patrik Bokroš Patrik Bokroš

TV Poprad, s.r.o., Poprad TD/48 20 639 € Mesto Poprad Martin Sýkora

seven media s.r.o., Prešov TD/52 5 000 € Radomír Kreheľ Radomír Kreheľ

Quartex group, spol. s r.o., 
Holíč TD/53 9 960 € Milan Mikota,  

Mgr. Anna Šeniglová
Milan Mikota,  

Mgr. Anna Šeniglová

Devínskonovoveská televízia, 
spol. s r. o., Bratislava TD/54 6 639 € Mestská časť Bratislava  -  

Devínska Nová Ves Jaroslav Zaťko

TV KOŠICE:DNES s.r.o., Košice TD/56 6 640 €

Eva Děkanovská,  
Marcel Děkanovský,  
KRATKY GLOBAL:  

PUBLISHING, družstvo 

Mgr.  Alexandra   
Mihók Kvietková  

Carisma tv, s.r.o., Dvory nad 
Žitavou TD/57 6 640 € Juraj Struhár,  

Diána Struhár Izrael
Juraj Struhár,  

Diána Struhár Izrael

GAYA, s. r. o., Martin TD/58 6 640 €

Peter Moric,  
Ing. Richard Galčík,  

MVDr. Rastislav Zábronský,  
Ing. Slavomír Trpiš

Ing. Richard Galčík,  
Ing. Slavomír Trpiš, 

Peter Moric

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., 
Spišská Nová Ves TD/60 18 655 € Mesto Spišská Nová Ves Marcel Blahut

Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica TD/67  -  TD/71 6 640 € PaedDr. Ivan Príkopa, 

Stanislav Prokeš
PaedDr. Ivan Príkopa, 

Stanislav Prokeš
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TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce TD/90 99 582 € Mesto Michalovce Ján Bumbera,  
Mgr. Viera Pekárová

Televízia Liptov, a.s.,  
Liptovský Mikuláš TD/91 45 000 €

Mgr. Silvia Pekarová  
Ponechalová,  

Ing. Štefan Ganoczy, 
PhD., Ing. Sylvia Cukerová

TATRA  -  AEC, spol. s r.o.,  
Svätý Jur TD/93 19 916 € Peter Gabura Peter Gabura

BELNET SNINA, s.r.o.,  
Belá nad Cirochou TD/95 6 640 € Ing. Marek Paľko,  

Miroslav Dudič 
Ing. Marek Paľko,  

Miroslav Dudič 

Levická televízna spoločnosť 
s.r.o., Levice TD/98 9 959 € Mesto Levice Ľubica Lukáčová

Progres  - T, s.r.o., Rovinka TD/99 5 000 € Věra Kutajová Ivana Hasičková

Bardejovská televízna 
spoločnosť, s.r.o., Bardejov TD/100 8 067 € Mesto Bardejov PaedDr. Ľubomír Baláž

Hlohovská televízia, s.r.o., 
Hlohovec TD/102 6 639 € Mesto Hlohovec Ing. Peter Chmela 

KABEL TELEKOM, s.r.o., 
Lučenec TD/103, TD/176 6 640 €

Ing. Milan Kortiš,  
Vlasta Kováčová,  

JUDr. Ladislav Kováč

Ing. Milan Kortiš,  
Bc. Ladislav Kováč

MADAM ART s.r.o., Bratislava TD/107 6 640 €  MedArt Group, a. s. Ing. Dušan Pagáč 

CondorNet, s.r.o., Prešov TD/110 6 640 € Rastislav Vrškový Rastislav Vrškový

Televízia Trenčianske Teplice, 
s.r.o., Trenčianske Teplice TD/112 10 039 € Mesto Trenčianske Teplice Katarína Marjenková

PROGRES - TS s.r.o.,  
Bratislava TD/117 130 207 € Ing. Marián Kutaj Ing. Marián Kutaj

VPS Nesvady, s.r.o., Nesvady TD/118 136 123 € Obec Nesvady Ing. Zoltán Kelemen,  
Ing. Marianna Kesziová

Lugera Holding, s. r. o., 
Trenčín TD/120 5 000 € Gerard Koolen,  

Florian Gheorghe
Gerard Koolen, Nancy 
Koolen  -  Van der Zon

3M media, s. r. o., Nitra TD/123 5 000 € JUDr. Juraj Šranko JUDr. Juraj Šranko

Káblová televízia Komjatice 
s.r.o., Komjatice TD/125 6 639 € Obec Komjatice Milan Homola

Bytový podnik Trebišov, s.r.o., 
Trebišov TD/130 6 639 € Mesto Trebišov Ing. Marián Číž

KONFER TV, s.r.o.,  
Dvory nad Žitavou TD/133 5 000 € Dávid Kondicz,  

František Kondicz
Dávid Kondicz,  

František Kondicz

3o media, s.r.o., Habovka TD/136 6 639 €
Ján Pilár,  

Jaroslav Štechuliak,  
Peter Leginus

Ján Pilár,  
Jaroslav Štechuliak,  

Peter Leginus

NOTA FILM s. r. o., Bratislava TD/138 5 000 € Mgr. Peter Nóta Mgr. Peter Nóta

Novo dubnická dražobná,  
s. r. o., Nová Dubnica TD/141 5 000 € Gabriela Miklášová Ing. Bohumil Mikláš

TV REGION spol. s r.o., Senica TD/146 5 000 €

Senická regionálna  
rozvojová agentúra  

Trnavského  
samosprávneho kraja 

Mgr. Milan Ondrúš

Global TV s.r.o., Nové Zámky TD/147 5 000 € IN media Mário Baňár, 
prokurista: René Hruboš

RSNET TV 01 s.r.o.,  
Rimavská Sobota TD/149 5 000 € RSNET s.r.o. Radoslav Obrtal,  

Radoslav Cedledy

Západoslovenská televízia 
s.r.o., Bratislava TD/164 5 000 € Ing. Juraj Chromík,  

Ing. Peter Prokopčák Ing. Peter Prokopčák

SAT PLUS, s.r.o., Bratislava TD/152 5 000 € Milan Hanuš Milan Hanuš

Arena TV, s.r.o., Nitra

TD/154, 
TD/155, 
 TD/168, 
TD/169,  

TD/170, TD/171

7 000, 00 €
IFC Media s.r.o.,  

JUDr. Karol Šiška,  
JUDr. Eduard Andrašovič

Roman Revický

TV  -  SKV, s.r.o., Snina TD/157 46 094 € Marián Matús Marián Matús

TV Piešťany production, s.r.o., 
Piešťany TD/158 5 000 € Rastislav Ilčík Rastislav Ilčík

MEDIA COMPANY s.r.o.,  
Považská Bystrica TD/198 5 000 € Peter Galovič Peter Galovič

Slov Media Group s.r.o.,  
Bratislava

TD/160, 
TD/106,  
TD/210, 
TD/250

5 000 € Boris Rizman Boris Rizman

1. Humenská a.s., Humenné TD/161 25 000 €
Ing. Jozef Bobják,  

Ing. Branislav Čekovský, 
Mgr. Jozef Mocák

Raj Production, s.r.o., Žilina TD/177 5 000 €

Slovenská investičná  
a realitná  

spoločnosť, akciová 
spoločnosť

Marek Kubán

See&Go, s.r.o., Bratislava TD/178 7 000 € Ivan Šimonič,  
JUDr. Martin Záhorský

Ivan Šimonič,  
JUDr. Martin Záhorský

SURANY.NET s.r.o.,  
Šurany TD/179 6 639 € Mário  Zeleňák,  

Andrej Holúbek Mário Zeleňák

KREOS, s.r.o., Trnava TD/180 6 640 € Kinga Konkolyová Kinga Konkolyová

Stredoslovenská televízia, 
s.r.o., Trnava TD/181 5 000 € Kinga Konkolyová Kinga Konkolyová

ATELIÉR TV , s.r.o.,  
Krupina TD/233 6 638,78 € Pavel Alakša,  

Ing. Vladimír Lukáč
Pavel Alakša,  

Ing. Vladimír Lukáč

GOLEM TECH, s.r.o., Cífer TD/111 6 792 € Peter  Gajdošík Peter  Gajdošík 

Life TV s.r.o., Svarín TD/165 5 000 € Mládež pre Krista  
– Slovensko

Miloš Ferenc,  
Vlastislav Beňa

ISPER s.r.o., Bratislava TD/166  6 640 € 
 

Ing. Ľubomír Zvolenský, 
Roman Moncman,  

Štefan Gažo,  
Andrej Zvolenský,  

Ivan Malich

Ivan Malich,  
Andrej Zvolenský

Televízne káblové rozvody, 
s.r.o., Humenné TD/167 6 638,78 €

Bytové družstvo  
Humenné,  

Mesto Humenné

Ing. Konštantín Javorský, 
Ing. Jozef Kopáč

Púchovská kultúra s.r.o., 
Púchov TD/199 5 000 € Mesto Púchov Mgr. Art. Pavol Pivko

Mediaworks, s.r.o.,  
Moldava nad Bodvou TD/189 5 000 € Tomáš  Šváb,  

Tomáš Bankó Tomáš Šváb

MP - Media Production, s.r.o., 
Bratislava TD/190, TD/231  6 639 €  Ing. Marcel Para  Ing. Marcel Para 

ptatelier s.r.o., Skalica TD/191
 5 000 € 

  
 

Peter Tokoš,  
Ing. Beata Tokošová 

Peter Tokoš,  
Ing. Beata Tokošová 

SPRAVCA SK, s.r.o.,  
Nitra TD/223 5 000 € Daniela Lukáčková,  

Ing. Jakub Kráľ Ing. Jakub Kráľ

Kinet Inštal s.r.o.,  
Prievidza TD/211 5 000 € Kinet s.r.o.

Roman  Klucha,  
Ing. Pavol Harvaník,  
Ing. Radim Greguš
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ASTEON Trade, s.r.o.,  
Bratislava

TD/197, 
TD/232,  
TD/251

5 000 € Ing. Michal Mišík Ing.  Michal  Mišík 

Televízia Slovan, s.r.o., Martin TD/200 5 000 € MUDr.  Peter  Kotlár MUDr.  Peter  Kotlár 

LOGOS MEDIA, s.r.o.,  
Michalovce

TD/201, 
TD/202,  
TD/203, 
TD/205

5 000 € Ing. Michal Lašanda Ing. Michal Lašanda

LED Promotion, s.r.o., Nitra TD/204 5 000 €
Mgr. Ladislav Barát,  

Rastislav Toriška  
 

Mgr. Ladislav Barát,  
Rastislav Toriška

K T R s.r.o., Imeľ TD/207 6 639 € Obec Imeľ Ladislav Kesan

Grand Cru Media s.r.o.,  
Bratislava TD/213 5 000 € JUDr. Branko Vrba JUDr. Branko Vrba

infopark s.r.o., Trnava TD/214 6 639 € Ing. Peter Cák,  
Mgr. Mária Cáková

Ing. Peter Cák,  
Mgr. Mária Cáková

DCZ Production s.r.o.,  
Bratislava TD/218 5 000 € Ing. Vladimír Rusnák Ing. Pavel Ondra,  

Ing. Vladimír Rusnák

TV Karpaty, s.r.o., Piešťany TD/151 5 000 € Miroslava Mališová Miroslava Mališová

ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, 
spol. s r.o., Skalica

TD/226, 
TD/230 
TD/252

6 639 € Karel Peterka Karel Peterka

IFC MEDIA, s.r.o., Bratislava

TD/227, 
TD/238,  
TD/239, 
TD/248, 
TD/249 

5 000 € Ing. Jozef Pipek Ing. Jozef Pipek

LIFE EU, s.r.o., Jelšovce TD/228 5 000 € Viktor Bajza Viktor Bajza

Obecný podnik Kružlová, s.r.o., 
Kružlová TD/234 5 000 € Obec Kružlová PhDr. Adrián Gužo

TV Florena, s.r.o., Lučenec TD/236 5 000 € EU Progress Invest, SE Dušan Cibula 
Miroslav Minich

KALUMA Media, s. r. o.,  
Dubnica nad Váhom TD/240 5 000 € Mária Habšudová Mária Habšudová

ZSTV Media s.r.o., Bratislava TD/242 6 640 € BLUE 2013 s.r.o. Peter Horňák

 FLOK, s.r.o., Nitra TD/246 6 638,78 € JUDr. Vladimír Vondrák JUDr. Vladimír Vondrák

Príloha 8:  Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2021  
(Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

  k 31.12.2021

Priložené súčasti

x Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

x Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

x Poznámky

Účtovná závierka:

x riadna

mimoriadna

Za obdobie

Mesiac Rok Mesiac Rok
od 01 2021 do 12 2021

IČO
30844151

Názov účtovnej jednotky
Rada pre vysielanie a retransmisiu

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo
Palisády 36

PSČ Názov obce
81106 Bratislava

Telefónne číslo Faxové číslo
+ 421 2 20 90 65 00 + 421 2 20 90 65 35

E-mailová adresa

office@rvr.sk

                                                                                            Zostavená 
dňa: 1 8 0 1 2 0 2 2

                                                                                                       
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
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2020

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

SPOLU MAJETOK                                         
r.002 + r.033 + r.110+ r. 114                              001 506431,71 321341,26 185090,45 178199,69

A. Neobežný majetok                                         
r.003 + r.011 + r.024 002 326727,21 321341,26 5385,95 19706,67

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok                          
súčet (r. 004 až 010) 003 67425,89 65603,51 1822,38 3510,38

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj                               
(012) - (072 + 091AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softvér (013) - (073 + 091AÚ) 005 67425,89 65603,51 1822,38 3510,38
3. Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ) 006 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok              

(018) - (078 + 091AÚ) 007 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok             
(019) - (079 + 091AÚ) 008 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 
(041) - (093) 009 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok (051) - (095AÚ) 010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok                               
súčet (r. 012 až r. 023) 011 259301,32 255737,75 3563,57 16196,29

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 016 217671,32 214107,75 3563,57 9281,29

6. Dopravné prostriedky                                     
(023) - (083 + 092AÚ) 017 41630,00 41630,00 0,00 6915,00

7. Pestovateľské celky trvalých porastov                
(025) - (085 + 092AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťažné zvieratá  (026) - (086 
+ 092AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok                  
(028) - (088 + 092AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok                  
(029) - (089 + 092AÚ) 021 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 
(042) - (094) 022 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok (052) - (095AÚ) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok                             
súčet (r.025 až r. 032) 024 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej 
účtovnej jednotke  (061) - (096AÚ) 025 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v  
spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 026 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely             
(063) - (096AÚ) 027 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 
(065) - (096AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom 
celku (066) - (096AÚ) 029 0,00 0,00 0,00 0,00

Číslo 
riadku
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Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok               

(069) - (096AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku 
(043) - (096AÚ) 032 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Obežný majetok   r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 
060 + r. 085 + r. 098 + r. 104 033 135106,36 0,00 135106,36 115380,35

B.I. Zásoby                                                               
súčet (r. 035 až r. 039) 034 0,00 0,00 0,00 0,00

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Nedokončená výroba a polotovary  (121 + 122) 

- (192 + 193) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Tovar  (132 + 133 + 139) - (196) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej 
správy súčet (r. 041 až r.047) 040 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa                  
(351)

041 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu            
(353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a 
vyššieho územného celku (355) 043 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v 
rámci konsolidovaného celku                         
(356)

044 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho 
územného celku (357) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho  rozpočtu 
iným subjektom (358) 046 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami 
verejnej správy a iné zúčtovania (359) 047 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé pohľadávky                                
súčet (r.049 až 059) 048 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  

(313AÚ) - (391AÚ) 051 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Pohľadávky voči zamestnancom                   

(335AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pohľadávky voči združeniu                            
(369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových 
operácií (373AÚ) - (391AÚ) 055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov                

(375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 059 0,00 0,00 0,00 0,00
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2020

Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4

B.IV.
Krátkodobé pohľadávky                             
súčet (r.061 až 084) 060 21360,18 0,00 21360,18 20170,61

B.IV1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere  

(313AÚ) - (391AÚ) 063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky                   
(314) - (391AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových 

príjmov (316) - (391AÚ) 066 21189,00 0,00 21189,00 20028,00

7. Pohľadávky z daňových a colných 
rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 067 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nedaňových  príjmov obcí a 
vyšších územných celkov a rozpočtových 
organizácií zriadených obcou a vyšším 
územným celkom  (318) - (391AÚ)

068 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pohľadávky z daňových  príjmov obcí a 
vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Pohľadávky voči zamestnancom                   
(335AÚ) - (391AÚ) 070 171,18 0,00 171,18 142,61

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Ostatné priame dane  (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Daň z pridanej hodnoty  (343) - (391AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Pohľadávky voči združeniu                            

(369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pohľadávky a záväzky z pevných 
termínovaných operácií  (373AÚ) - (391AÚ) 077 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov                

(375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 081 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - 

(391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami 
mimo verejnej správy                                    
(372AÚ) - (391AÚ)

084 0,00 0,00 0,00 0,00

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 113746,18 0,00 113746,18 95209,74

B.V.1. Pokladnica (211) 086 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ceniny (213) 087 280,00 0,00 280,00 0,00
3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 088 113466,18 0,00 113466,18 95209,74
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 

jeden rok (221AÚ) 089 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Výdavkový rozpočtový účet  (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie 

(251) - (291AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie            
(253) - (291AÚ) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou  do 
jedného roka držané do splatnosti (256) - 
(291AÚ)

094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - 
(291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku 
(259) - (291AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
dlhodobé súčet                                            
(r.099 až r.103)

098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
subjektom v rámci konsolidovaného celku 
(271AÚ) - (291AÚ)

099 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - 
(291AÚ)

100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
podnikateľským subjektom                                 
(274AÚ) - (291AÚ)

101 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé súčet                                             
(r.105 až r.109)

104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
subjektom v rámci konsolidovaného celku 
(271AÚ) - (291AÚ)

105 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
ostatným subjektom verejnej správy              
(272AÚ) - (291AÚ)

106 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
podnikateľským subjektom                                
(274AÚ) - (291AÚ)

107 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet                                   
(r. 111 až r. 113) 110 44598,14 0,00 44598,14 43112,67

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 44598,14 0,00 44598,14 43112,67
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice 
(účtová skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00
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STRANA PASÍV Číslo 
riadku 2021 2020

a b c 5 6
VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY                                           
r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 185090,45 178199,69

A. Vlastné imanie  r. 117 + r. 120 + r. 123 116 29751,30 27494,48
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 0,00 0,00

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov           
( +/- 414) 118 0,00 0,00

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín ( +/- 415) 119 0,00 0,00
A.II. Fondy  súčet (r. 121 + r. 122)                                                  120 0,00 0,00
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-)                                          
súčet (r. 124 až r. 125)                                        123 29751,30 27494,48

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov         
(+/- 428) 124 27494,48 -5240,70

2. Výsledok hospodárenia za  účtovné obdobie          (+/-)          
r. 001 - (r. 117 + r.120 + r. 124 + r. 126 + r.180 + r. 183)          125 2256,82 32735,18

B.  Záväzky                                                                               
súčet  r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 155339,15 150705,21

B.I. Rezervy súčet  (r. 128 až 131) 127 0,00 0,00
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 0,00
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 0,00 0,00

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                     
súčet (r. 133 až r. 139) 132 26574,96 39734,68

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa (351) 133 21189,00 20028,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 5385,96 19706,68

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku (355) 135 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku  (357) 137 0,00 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom 
(358) 138 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a 
iné zúčtovania (359) 139 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé záväzky  súčet (r. 141 až 150) 140 6468,71 4205,45
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 0,00 0,00

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 6468,71 4205,45
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií 
(373AÚ) 147 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00

Súvaha Úč ROPO SFOV  1 - 01
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STRANA PASÍV Číslo 
riadku 2021 2020

a b c 5 6
B.IV. Krátkodobé záväzky                                                       

súčet (r. 152 až 172) 151 122295,48 106765,08

B.IV.1 Dodávatelia (321) 152 12796,16 14586,64
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,00
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 0,00 0,00
5. Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) 156 2501,85 1174,15
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií 
(373AÚ) 158 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 0,00 49464,05

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov (367) 161 0,00 0,00

11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00
12. Zamestnanci (331) 163 58146,49 0,00
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,00 0,00

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 
poistenia (336) 165 38398,93 32558,96

15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00
16. Ostatné priame dane (342) 167 10452,05 8981,28
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,00
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00
20. Zúčtovanie s Európskou úniou  (371AÚ) 171 0,00 0,00

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej 
správy (372AÚ) 172 0,00 0,00

B.V. Bankové úvery a  výpomoci                                          
súčet (r. 174 až 179) 173 0,00 0,00

B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 0,00 0,00
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 0,00 0,00
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej 
správy dlhodobé (273AÚ) 178 0,00 0,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej 
správy krátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie  súčet (r. 181 + r. 182) 180 0,00 0,00
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 0,00 0,00

2. Výnosy budúcich období (384) 182 0,00 0,00

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová 
skupina 20) 183 0,00 0,00

Súvaha Úč ROPO SFOV  1 - 01
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a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 001 17941,51 0,00 17941,51 45859,89

501 Spotreba materiálu 002 17941,51 0,00 17941,51 45859,89

502 Spotreba energie 003 0,00 0,00 0,00 0,00

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Služby (r. 007 až r.010) 006 238649,04 0,00 238649,04 240008,23

511 Opravy a udržiavanie 007 27499,14 0,00 27499,14 27314,57

512 Cestovné 008 1400,35 0,00 1400,35 6049,55

513 Náklady na reprezentáciu 009 186,70 0,00 186,70 99,32

518 Ostatné služby 010 209562,85 0,00 209562,85 206544,79

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 1263991,74 0,00 1263991,74 1343594,06

521 Mzdové náklady 012 913790,25 0,00 913790,25 973007,68

524 Zákonné sociálne poistenie 013 325500,56 0,00 325500,56 339777,22

525 Ostatné sociálne poistenie 014 0,00 0,00 0,00 0,00

527 Zákonné sociálne náklady 015 24700,93 0,00 24700,93 30809,16

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 017 0,00 0,00 0,00 0,00

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľností 019 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Ostatné dane a poplatky 020 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 
až r.028) 021 0,00 0,00 0,00 0,00

541 Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého hmotn.majetku  022 0,00 0,00 0,00 0,00

542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 0,00

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 0,00

546 Odpis pohľadávky 026 0,00 0,00 0,00 0,00

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 0,00 0,00 0,00 0,00

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 0,00

55

Odpisy, rezervy a opravné položky                           
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 
zaúčtovanie časového rozlíšenia                              
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

029 14320,72 0,00 14320,72 15221,00

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku                    
a dlhodobého hmotného majetku 030 14320,72 0,00 14320,72 15221,00

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 
činnosti (r. 032 až r. 035) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

552 Tvorba zákonných rezerv                                             
z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 0,00 0,00 0,00 0,00

557 Tvorba zákonných opravných položiek                         
z prevádzkovej činnosti 034 0,00 0,00 0,00 0,00

558 Tvorba ostatných opravných  položiek                         
z prevádzkovej činnosti 035 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny

Náklady Číslo 
riadku Podnikateľská 

činnosť

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

2021

SpoluHlavná činnosť

1

a b c 1 2 3 4
Rezervy a opravné položky z finančnej                    
činnosti (r. 037 až r. 038) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až r.048) 040 21894,06 0,00 21894,06 11751,74

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

568 Ostatné finančné náklady 047 21894,06 0,00 21894,06 11751,74

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadné náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 
(r. 055 až r. 063) 054 94986,15 0,00 94986,15 471103,47

581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do 
štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových 
organizácií

055 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným 
subjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom 
mimo verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií zriadených 
obcou alebo vyšším územným celkom

058 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho úzmeného celku ostatným 
subjektom verejnej správy

059 0,00 0,00 0,00 0,00

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho úzmeného celku subjektom mimo 
verejnej správy

060 0,00 0,00 0,00 0,00

587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00

588 Náklady z odvodu príjmov 062 93660,15 0,00 93660,15 469240,47

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 1326,00 0,00 1326,00 1863,00

064 1651783,22 0,00 1651783,22 2127538,39

Spolu
Číslo 

riadku 

2021

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006                              
+ r. 011 + r. 017 +r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Podnikateľská 
činnosť

Náklady 2020
Hlavná činnosť
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a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar                                
(r. 066 až r. 068) 065 0,00 0,00 0,00 0,00

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 0,00 0,00 0,00 0,00

604, 607 Tržby za  tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 
až r. 073) (+/-) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu  polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu  výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy                              
z poplatkov (r. 080 až r. 082) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                
(r. 084 až r. 089) 083 94986,15 0,00 94986,15 471103,47

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 084 0,00 0,00 0,00 0,00

642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 0,00 0,00 0,00 0,00

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 94162,00 0,00 94162,00 468205,00

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,00

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 824,15 0,00 824,15 2898,47

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti   a 
zúčtovanie časového rozlíšenia                                
(r. 091 + r. 096 + r. 099)

090 0,00 0,00 0,00 0,00

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek        z 
prevádzkovej činnosti  (r. 092 až  r. 095) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek                  
z prevádzkovej činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek                  
z prevádzkovej činnosti 095 0,00 0,00 0,00 0,00

2020Podnikateľská 
činnosť

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny
Hlavná činnosť

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

2021

Číslo 
riadku 

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Spolu

3

a b c 1 2 3 4
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z 
finančnej činnosti  (r. 097 až  r. 098) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Zúčtovanie rezerv  z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

661 Tržby z predaja  cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 0,00 0,00 0,00 0,00

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 
štátnych rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)

114 1559053,89 0,00 1559053,89 1689170,10

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 1544733,17 0,00 1544733,17 1673949,10

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho 
rozpočtu 116 14320,72 0,00 14320,72 15221,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných  subjektov 
verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy  118 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 
mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

2021

Číslo 
riadku 2020Podnikateľská 

činnosť
Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Spolu

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Hlavná činnosť

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny

4
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a b c 1 2 3 4

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v 
obciach, vyšších územných celkoch a v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom           (r. 125 až r. 133)

124 0,00 0,00 0,00 0,00

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových 
organizáciách a príspevkových organizáciách 
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom

125 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom

126 0,00 0,00 0,00 0,00

693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy

127 0,00 0,00 0,00 0,00

694
Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo 
štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej 
správy

128 0,00 0,00 0,00 0,00

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
Europskej únie 129 0,00 0,00 0,00 0,00

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 
Europskej únie 130 0,00 0,00 0,00 0,00

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 0,00 0,00 0,00 0,00

698 Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od 
ostatných  subjektov mimo verejnej správy 132 0,00 0,00 0,00 0,00

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00

134 1654040,04 0,00 1654040,04 2160273,57

135 2256,82 0,00 2256,82 32735,18

591 Splatná daň z príjmov 136 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

138 2256,82 0,00 2256,82 32735,18

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny

Číslo 
riadku 

Výsledok hospodárenia pred zdanením                                     
( r.134 - r. 064) (+/-)

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Účtová trieda 6 celkom   súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + 
r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)

2021

2020

Výsledok hospodárenia po zdanení                                            
r. 135 - (r.136,  r.137) (+/-)

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Podnikateľská 
činnosťHlavná činnosť
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Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 
2020 Tvorba   Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 

2021
a b 1 2 3 4 5

112 Materiál na sklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 Nedokončená výroba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Polotovary vlastnej výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 Zvieratá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Tovar na sklade a v predajniach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám 

Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 
2020 Tvorba   Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 

2021
a b 1 2 3 4 5

311 Odberatelia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 Zmenky na inkaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Pohľadávky za eskontované cenné papiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Ostatné pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316 Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených 
obcou a VÚC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
335 Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341 Daň z príjmov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 Ostatné priame dane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343 Daň z pridanej hodnoty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345 Ostatné dane a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
369 Pohľadávky voči združeniu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371 Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
372 Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verej. správy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
374 Pohľadávky z nájmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 Pohľadávky z vydaných dlhopisov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376 Nakúpené opcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378 Iné pohľadávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
396 Spojovací účet pri združení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Názov položky  
Oceňovacie rozdiely z 
precenenia majetku a 

záväzkov

Oceňovacie rozdiely 
z kapitálových 

účastín 

Zákonný rezervný 
fond Ostatné fondy

Nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia 

minulých rokov
Výsledok hospodárenia 

a 1 2 3 4 5 6
Zostatok 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 -5240,70 32735,18
Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2256,82
Úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 32735,18 -32735,18
Zostatok 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 27494,48 2256,82

k čl. IV. A  - Vlastné imanie 
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2021 Zostatok 2020
a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti
v tom: 01 171,18 505,61

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
vrátane 02 171,18 505,61

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov vrátane 03 0,00 0,00

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť 
rokov 04 0,00 0,00

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 21189,00 19665,00
Spolu (r. 01 + r. 05) 06 21360,18 20170,61

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Položka rezerv   Číslo 
riadku Zostatok 2020 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2021

a b 1 2 3 4 5 6
Rezervy zákonné dlhodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej 
uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé  (súčet  r. 01 až  r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy zákonné krátkodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej 
uzatvorení 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet  r. 05 až  r. 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Položka rezerv   Číslo 
riadku Zostatok 2020 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2021

a b 1 2 3 4 5 6
Rezervy ostatné dlhodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej 
uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé  (súčet r. 01 až  r. 05) 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy ostatné krátkodobé
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej 
uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nevyfakturované dodávky a služby 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy 
týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé  (súčet r. 07 až  r. 13) 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné
Poznámky k IDZ k 31.12.2021
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Záväzky podľa doby splatnosti číslo riadku Zostatok 2021 Zostatok 2020
a b 1 2

Záväzky v lehote splatnosti
v tom: 01 128764,19 110970,53

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 128764,19 110970,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 0,00 0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 0,00 0,00

Záväzky po lehote splatnosti 05 0,00 0,00
Spolu 
(r. 01 + r. 05) 06 128764,19 110970,53

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti 
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Zostatok          
2021

Zostatok          
2020

Zostatok          
2021

Zostatok          
2020

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Spolu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mena       

Poznámky k IDZ k 31.12.2021
k čl. IV. B - Bankové úvery 

Dlhodobá časťÚroková 
sadzba v 

%

Nákladový úrok za 
rok 2021

Krátkodobá časť
Poskytovateľ bankového úveruCharakter bankového 

úveru
Výška istiny       

2021Dátum splatnosti 

Iné aktíva a iné pasíva Číslo 
riadku Zostatok  2021 Zostatok 2020

a b 1 2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01
Aktívne súdne spory 02
Ostatné iné aktíva 03
Záväzky z poskytnutých záruk 04
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06
Záväzky z ručenia 07
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08
Ostatné iné pasíva 09
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10
Povinnosti z opčných obchodov 11
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv  12
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13
Iné povinnosti 14

k čl. VII. - Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 2021
a 1

Spolu  0,00

k čl. VII.- Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Kategória 
ekonomickej 
klasifikácie

Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2021 Skutočnosť 2020

a b 1 2 3 4
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 100000,00 100000,00 92836,00 466342,00
290 Iné nedaňové príjmy 0,00 0,00 824,15 2898,47
Úhrn 100000,00 100000,00 93660,15 469240,47

k čl. IX. - Príjmy rozpočtu
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Kategória 
ekonomickej 
klasifikácie

Názov kategórie ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2021 Skutočnosť 2020

a b 1 2 3 4
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 653107,00 687307,00 687295,10 725673,39
620 Poistné a príspevok do poisťovní 327000,00 325500,56 325500,56 339777,22
630 Tovary a služby 554771,00 530063,29 528007,21 600466,07
640 Bežné transfery 9500,00 3930,30 3930,30 8032,42
Úhrn 1544378,00 1546801,15 1544733,17 1673949,10

k čl. IX. - Výdavky rozpočtu
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

 Finančné operácie Číslo 
riadku Skutočnosť 2021 Skutočnosť 2020

a b 1 2

Príjmové finančné operácie                                                                  v tom: 01 91004,29 91004,29

Zostatok prostriedkov finančných aktív 02 91004,29 91004,29
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 0,00 0,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04 0,00 0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 0,00
Ostatné príjmy 06 0,00 0,00

Výdavkové finančné operácie                                                                  v tom: 07 0,00 0,00

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 0,00 0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09 0,00 0,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 0,00 0,00
Ostatné výdavky 11 0,00 0,00

k čl. IX - Finančné operácie
Poznámky k IDZ k 31.12.2021

Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania Číslo 
riadku Skutočnosť 2021 Skutočnosť 2020

a b 1 2

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 
v znení zákona č. 426/2013 Z.z.                                                                                                              
z toho:

01

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02

suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov 03
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov 04

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa 
nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku                                        
z toho:

05

suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06

suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 
obecných nájomných bytov  vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene 
ročného nájomného za obecné nájomné byty

07

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania 
realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných 
programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na 
základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou 
republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom  a orgánom podľa 
osobitného predpisu

08

k čl. IX. - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku
Poznámky k IDZ k 31.12.2021
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FIN 1-12  Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

Príloha 9:  Finančné výkazy k 31. 12. 2021

Položka Podpoložka Názov

a b c d e 1 2 3
211 111 222 003 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov 100000,00 100000,00 0,00
211 111 292 027 Iné 0,00 0,00 0,00

100000,00 100000,00 0,00

Časť I. Príjmy a výdavky 
1.1. Príjmy 

Druh 
rozpočtu

Ekonomická klasifikácia

Úhrn

Rozpočet po 
zmenách 

Schválený 
rozpočetZdroj Očakávaná 

skutočnosť

1

FIN 1-12

4
92836,00

824,15
93660,15

Skutočnosť k 
31.12.2021

2
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FIN 1-12

Oddiel Skupina Trieda Pod 
trieda Položka Pod 

položka Názov

a b c d e f g h i j 1 2 3 4

211 111        08 3 0  611    Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane 
ich náhrad 643107,00 593965,07 0,00 542714,07

211 111        08 3 0  612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 10000,00 9054,18 0,00 8316,77
211 111        08 3 0  614    Odmeny 0,00 84287,75 0,00 73787,75
211 111        08 3 0  621    Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 74000,00 59926,16 0,00 54766,42
211 111        08 3 0  623    Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 16000,00 29534,50 0,00 27014,82

211 111        08 3 0  625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské 
poistenie 12000,00 12637,12 0,00 11540,42

211 111        08 3 0  625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 
poistenie 126000,00 126722,13 0,00 115754,76

211 111        08 3 0  625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie 7000,00 7309,81 0,00 6683,14

211 111        08 3 0  625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 
poistenie 27000,00 25117,58 0,00 22959,37

211 111        08 3 0  625 005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v 
nezamestnanosti 9000,00 7820,00 0,00 7100,62

211 111        08 3 0  625 007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu 
solidarity 43000,00 42993,73 0,00 39272,84

211 111        08 3 0  627    Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 13000,00 13439,53 0,00 12188,74
211 111        08 3 0  631 001 Cestovné náhrady - tuzemské 7000,00 425,30 0,00 425,30
211 111        08 3 0  631 002 Cestovné náhrady - zahraničné 35000,00 975,05 0,00 975,05
211 111        08 3 0  632 003 Poštové služby 3000,00 719,02 0,00 719,02
211 111        08 3 0  632 004 Komunikačná infraštruktúra 7000,00 7287,42 0,00 7287,42
211 111        08 3 0  632 005 Telekomunikačné služby 6000,00 5312,58 0,00 5312,58
211 111        08 3 0  633 001 Interiérové vybavenie 500,00 1641,60 0,00 1641,60
211 111        08 3 0  633 002 Výpočtová technika 5000,00 9804,95 0,00 9804,95
211 111        08 3 0  633 003 Telekomunikačná technika 500,00 955,10 0,00 955,10

211 111        08 3 0  633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a 
náradie 500,00 0,00 0,00 0,00

211 111        08 3 0  633 006 Všeobecný materiál 4164,00 3473,04 0,00 3473,04

211 111        08 3 0  633 009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a 
kompenzačné pomôcky 300,00 376,94 0,00 376,94

211 111        08 3 0  633 013 Softvér 3000,00 1382,85 0,00 1382,85
211 111        08 3 0  633 016 Reprezentačné 500,00 111,04 0,00 111,04
211 111        08 3 0  634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1000,00 449,03 0,00 449,03
211 111        08 3 0  634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 500,00 672,88 0,00 672,88
211 111        08 3 0  634 003 Poistenie 1100,00 1106,21 0,00 1106,21
211 111        08 3 0  634 005 Karty, známky, poplatky 500,00 83,45 0,00 83,45
211 111        08 3 0  635 002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 12000,00 14200,00 0,00 14200,00

211 111        08 3 0  635 003 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej 
techniky 100,00 0,00 0,00 0,00

211 111        08 3 0  635 004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových 
strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia 400,00 215,64 0,00 215,64

211 111        08 3 0  635 005 Rutinná a štandardná údržba špeciálnych 
strojov,prístojov,zariadení,techniky a náradia 3000,00 2247,12 0,00 2247,12

Zdroj
Ekonomická klasifikácia

1.2. Výdavky 

Časť I. Príjmy a výdavky 

Program Očakávaná 
skutočnosť

Druh 
rozpočtu

Rozpočet po 
zmenách

Funkčná klasifikácia Schválený 
rozpočet

Skutočnosť k 
31.12.2021

1

Oddiel Skupina Trieda Pod 
trieda Položka Pod 

položka Názov

a b c d e f g h i j 1 2 3 4

Zdroj
Ekonomická klasifikácia

1.2. Výdavky 

Program Očakávaná 
skutočnosť

Druh 
rozpočtu

Rozpočet po 
zmenách

Funkčná klasifikácia Schválený 
rozpočet

Skutočnosť k 
31.12.2021

211 111        08 3 0  635 009 Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru 10000,00 10767,42 0,00 10767,42

211 111        08 3 0  635 010 Rutinná a štandardná údržba komunikačnej 
infraštruktúry 1000,00 0,00 0,00 0,00

211 111        08 3 0  636 001 Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí 88057,00 86544,36 0,00 86544,36

211 111        08 3 0  637 001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympó
ziá 2000,00 4327,77 0,00 4327,77

211 111        08 3 0  637 003 Propagácia, reklama a inzercia 5000,00 0,00 0,00 0,00
211 111        08 3 0  637 004 Všeobecné služby 67000,00 86475,74 0,00 86475,74
211 111        08 3 0  637 005 Špeciálne služby 500,00 7400,77 0,00 7400,77
211 111        08 3 0  637 006 Náhrady 100,00 0,00 0,00 0,00
211 111        08 3 0  637 011 Štúdie, expertízy, posudky 5000,00 12495,60 0,00 12495,60
211 111        08 3 0  637 012 Poplatky a odvody 1000,00 17197,72 0,00 17116,49
211 111        08 3 0  637 014 Stravovanie 18000,00 18259,20 0,00 18259,20
211 111        08 3 0  637 015 Poistné 100,00 78,00 0,00 78,00
211 111        08 3 0  637 016 Prídel do sociálneho fondu 6000,00 6531,83 0,00 6531,83
211 111        08 3 0  637 026 Odmeny a príspevky 258450,00 225990,00 0,00 208217,15
211 111        08 3 0  637 027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 0,00 2480,00 0,00 2480,00
211 111        08 3 0  637 036 Reprezentačné výdavky 500,00 75,66 0,00 75,66

211 111        08 3 0  637 040 Služby v oblasti informačno-komunikačných 
technológií 1000,00 0,00 0,00 0,00

211 111        08 3 0  642 013 Transfery na odchodné 3500,00 0,00 0,00 0,00
211 111        08 3 0  642 015 Transfery na nemocenské dávky 2000,00 330,30 0,00 330,30
211 111        08 3 0  649 003 Transfery do zahraničia medzinárodnej organizácii 4000,00 3600,00 0,00 3600,00

212 111        08 3 0  611    Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane 
ich náhrad 0,00 0,00 0,00 51239,10

212 111        08 3 0  612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 0,00 0,00 0,00 737,41
212 111        08 3 0  614    Odmeny 0,00 0,00 0,00 10500,00
212 111        08 3 0  621    Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0,00 0,00 0,00 5159,74
212 111        08 3 0  623    Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 0,00 0,00 0,00 2519,68

212 111        08 3 0  625 001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské 
poistenie 0,00 0,00 0,00 1096,70

212 111        08 3 0  625 002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné 
poistenie 0,00 0,00 0,00 10967,37

212 111        08 3 0  625 003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie 0,00 0,00 0,00 626,67

212 111        08 3 0  625 004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné 
poistenie 0,00 0,00 0,00 2158,21

212 111        08 3 0  625 005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v 
nezamestnanosti 0,00 0,00 0,00 719,38

212 111        08 3 0  625 007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu 
solidarity 0,00 0,00 0,00 3720,89

212 111        08 3 0  627    Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 0,00 0,00 0,00 1250,79
212 111        08 3 0  637 026 Odmeny a príspevky 0,00 0,00 0,00 15798,00

1544378,00 1546801,15 0,00 1544733,17Úhrn
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FIN 3-04

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
I.STAV k 1. januáru 
VYKAZOVANÉHO OBDOBIA    
(r.2 + r.3 + r.6+ r.10 až r.12)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63283,28

2. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. z toho:                                          
poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.     penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. c) verejná správa spolu                   
(r.07 až r. 09) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63283,28

7. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63283,28
8. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. fondy sociálneho poistenia          
a zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.
II. TRANSAKCIE                    
Zvýšenie stavu aktív                     
(r.14+ r.15 + r.18 + r.22 až r.24)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141296,14

14. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. z toho:                                          
poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. c) verejná správa spolu                   
(r.19 až r. 21) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141296,14

19. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141296,14
20. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. fondy sociálneho poistenia          
a zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Zníženie stavu aktív                      
(r.26+ r.27 + r.30 + r.34 až r.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138621,10

26. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. z toho:                                          
poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vybrané 
pohľadávky a 

poskytnuté 
preddavky

podielové 
listy

z toho: 
dlhodobé

ostatné 
majetkové 

vklady

VYBRANÉ AKTÍVA          akcie

Majetkové 
cenné 

papiere

Poskytnuté 
pôžičky     

a návratné 
finančné 
výpomoci

č. r. z toho: 
kótované

z toho: 
dlhodobé

v tom
Dlhové 
cenné 

papiere

29. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. c) verejná správa spolu                   
(r.31 až r.33) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138621,10

31. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138621,10
32. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. fondy sociálneho poistenia          
a zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. III. ZMENY V OCENENÍ  (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.

V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU 
VYKAZOVANÉHO OBDOBIA 
kumulatívne (r.1 + r.13 - r. 25 + 
r.37 + r.38)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65958,32

40. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. z toho:                                          
poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44. c) verejná správa spolu                   
(r.45 až r.47) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65958,32

45. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65958,32
46. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. fondy sociálneho poistenia          
a zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
I. STAV k 1. januáru  
VYKAZOVANÉHO OBDOBIA      
(r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
3. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

4. z toho:                      poisťovacie 
spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

5. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

6. c) verejná správa spolu                   
(r.7 až r.9) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

9. fondy sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

10. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

11. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

12. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

13. Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 
+ r.18 + r.22 až 24)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
15. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
16. z toho: poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
17. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

18. c) verejná správa spolu                   
(r.19 až r.21) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

21. fondy sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

22. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

23. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

24. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

25. Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 
+ r.30 + r. 34 až 36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
27. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
28. z toho: poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
29. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Emitované dlhopisy

ÚrokÚrok
Nesplatená 
menovitá 
hodnota

Úrok
Č.r. Nesplatená 

menovitá 
hodnota

Nesplatená 
menovitá 
hodnota

Úrok
Nesplatená 
menovitá 
hodnota

Investičné 
dodávateľské úvery

Nesplatená 
menovitá 
hodnota

VYBRANÉ PASÍVA          
(1. časť)

Úvery od Štát.fondu 
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30. c) verejná správa spolu                   
(r.31 až r.33) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

33. fondy sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

34. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

35. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

36. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.
V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU 
VYKAZOVANÉHO OBDOBIA 
kumulatívne (r.1 + r.13 - r.25 + 
r.37 + r.38)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. a) nefinančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x
41. b) finančné korporácie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

42. z toho:                                      
poisťovacie spoločnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

43. penzijné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

44. c) verejná správa spolu                 
(r.45 až r.47) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

47. fondy sociálneho poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

48. d) domácnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

49. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

50. f) zahraničie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

a 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.
I. STAV 1. januáru 
VYKAZOVANÉHO OBDOBIA 
(r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15760,79 0,00 95209,74 0,00

2. a) nefinančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. b) finančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,77 0,00

4. z toho:                      
poisťovacie spoločnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. penzijné fondy x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,77 0,00

6. c) verejná správa spolu              
(r.7 až r.12) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 15760,79 0,00 94227,97 0,00

7. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 15760,79 0,00 62650,78 0,00
8. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. fondy sociáln. poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31577,19 0,00

10. d) domácnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. f) zahraničie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Zvýšenie stavu pasív (r.14 + 
r.15 + r.18 + r.22 až 24)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287837,94 0,00 1487744,69 0,00

14. a) nefinančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. b) finančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. z toho:                      
poisťovacie spoločnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. penzijné fondy x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. c) verejná správa spolu              
(r.19 až r.21) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 287837,94 0,00 1487744,69 0,00

19. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 287837,94 0,00 1044679,86 0,00
20. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. fondy sociáln. poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443064,83 0,00

22. d) domácnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. f) zahraničie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Zníženie stavu pasív (r.26 + 
r.27 + r.30 + r.34 až r.36)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288300,72 0,00 1469488,25 0,00

26. a) nefinančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. b) finančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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28. z toho:                      
poisťovacie spoločnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. penzijné fondy x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30. c) verejná správa spolu              
(r.31 až r.33) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 288300,72 0,00 1469488,25 0,00

31. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 288300,72 0,00 1032263,39 0,00
32. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. fondy sociáln. poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437224,86 0,00

34. d) domácnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. f) zahraničie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39.
V. STAV K POSLEDNÉMU 
DŇU VYKAZOVANÉHO 
OBDOBIA kumulatívne (r.1 + 
r.13 - r.25 + r.37 + r.38)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15298,01 0,00 113466,18 0,00

40. a) nefinančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. b) finančné korporácie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,77 0,00

42. z toho:                                     
poisťovacie spoločnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. penzijné fondy x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,77 0,00

44. c) verejná správa spolu              
(r.45 až r.47) 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 15298,01 0,00 112484,41 0,00

45. ústredná správa 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 15298,01 0,00 75067,25 0,00
46. územná samospráva 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. fondy sociáln. poistenia a 
zdravotného poistenia 0,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37417,16 0,00

48. d) domácnosti x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. e) neziskové inštitúcie
slúžiace domácnostiam x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. f) zahraničie x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2021 PB256

FIN 5-04

Symbol 
dlhového 
nástroja

Kód meny Dátum prijatia 
prostriedkov

Dátum splatnosti 
dlhového nástroja

Druh úroku       
F / V

Nesplatená 
menovitá hodnota 

k  31.12.2021

z toho: 
zahraniční 

veritelia
Úroky

z toho: 
zahraniční 

veritelia
a b 1 2 3 4 5 6 7

ED EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

Z EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

BU EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

IDU EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

DU EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

SFRB EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

ENVF EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

NFV EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

FP EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

OST EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAB EUR F 0,00 0,00 0,00 0,00

EPC EUR 0,00 0,00 0,00 0,00

KZOS EUR 15298,01 0,00 0,00 0,00

DZOS EUR 0,00 0,00 0,00 0,00

VZ EUR 113466,18 0,00 0,00 0,00

128764,19 0,00 0,00 0,00Ú h r n
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