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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23.11.2021 a 24.11.2021  

 
 
Správne konanie: 1450/SKL/2021  
  
 
Predmet:   žiadosť o pridelenie frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa v rámci výberového 

konania 
Účastník konania:   Marek Petráš 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 15.11.2021 
Prílohy: Žiadosť o udelenie licencie so všetkými prílohami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8.9.2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15.10.2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.  
 
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu 40a) rada môže 
zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o 
licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
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terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
  
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
Účastník konania, Marek Petráš, včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 13.10.2021 požiadal 
Radu o  pridelenie frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa na rozhlasové terestriálne vysielanie 
k vysielaniu programovej služby Rádio Košice. 
 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/93 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
Košice, ktorá má platnosť do 18. 7. 2022 a držiteľom licencie č. R/145 na rozhlasové vysielanie 
programovej služby Rádio Košice, ktorá má platnosť do 19.7.2030. Účastník konania je regionálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 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 , 102,0 MHz 
Rožňava, 102,7 MHz Michalovce, 103,2 MHz Budulov, 106,9 MHz Košice. 

 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvencie 

 
 

1450/SKL/2021 
Stará 

Ľubovňa 97,4  500  

 
 

   Marek Petráš   
(Rádio Košice) 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25.8.2021 je požadovanú frekvenciu možné 
zaradiť do výberového konania  v súlade s parametrami uvedenými v príslušnom frekvenčnom 
liste. Žiadateľ žiada o pridelenie frekvencie 97,4 MHz Stará Ľubovňa, ktorá bola pridelená 
spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o., ktorej platnosť licencie končí dňa 21.8.2023. Predmetná 
frekvencia bola spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. rozhodnutím ROL/14/2021 z dňa 22.9.2021 
odňatá, a to z dôvodu naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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Marek Petráš (Rádio Košice) 
s regionálnou rozhlasovou licenciou, žiada o pridelenie frekvencie: 
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 Súčasné pokrytie   20,30 25,38  
8 Stará Ľubovňa 97,4 500 0,60 0,54 1 
 Celkovo   20,63 25,89  

„Pridelenie frekvencie z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia Úradu 
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári.“ 
 

* * * 
Účastník konania bol listom č. 1450/SKL/2021-3 zo dňa 27.10.2021 (doručovaný emailom aj 
elektronickou poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa 
bude konať dňa 23.11.2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň 
bol vyzvaný, aby najneskôr do 4. 11. 2020 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.: údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré 
má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie. Formulár žiadosti obsahuje údaje 
o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ k dispozícii na vysielanie, avšak akékoľvek doklady 
o týchto finančných zdrojoch na vysielanie v prílohách absentujú.  
§ 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce skutočnú možnosť 
získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich pôvod a zloženie. K finančnému 
zabezpečeniu nie je priložený žiaden doklad preukazujúci existenciu, resp. možnosť získania 
finančných prostriedkov (výpis z bankového účtu, prípadne iné). 

 
Účastník konania na základe výzvy dňa 8.11.2021 listom č. 1450/SKL/2021-3 doplnil svoje podanie o 
nasledovné údaje: 

- Doklad o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ k dispozícii na vysielanie. Účastník konania 
doručil Rade výpis z účtu, ktorý ma vedený v spoločnosti Tatrabanka, a.s. s kladným 
zostatkom na účte. 
 

* * * 
Názov programovej služby: Rádio Košice 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadovaná frekvencia:    97,4 MHz – lokalita Stará Ľubovňa 
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    

Programové typy: 
a) Spravodajstvo - min. 4,8 % 
b) Publicistika: 
    1. politická publicistika – min. 0 % 
    2.ostatná publicistika – min. 0,2 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
     1. detské programy – min. 0 % 
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    2. náboženské programy – min. 0 % 
      3. literárno – dramatické programy – min. 0 % 

            4. zábavné programy – min. 0 % 
            5. hudobné programy – min. 4,7 % 
d) Ostatný program – min. 90,3 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
min. 5 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: CD 
nosiče so záznamom vo formáte MP3 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
Účastník konania uvádza, že šírenie signálu zabezpečuje vlastnými prostriedkami na všetkých 
frekvenciách, ktoré boli doteraz uvedené do prevádzky na základe licencie č. R/93 . Účastník konania 
ďalej uvádza, že aj nové frekvencie v prípade ich pridelenia je v pláne uviesť do prevádzky vo vlastnej 
réžii. Novo pridelené frekvencie budú podľa technických špecifikácií jednotlivých vysielacích 
stanovíšť vybavené v prvom rade anténnym systémom spĺňajúcim projektové parametre. Ak bude 
možné naďalej využívať jestvujúce anténne systémy tak to bude využité. Účastník konania v žiadosti 
uvádza aj jednotlivé zariadenia, ktoré budú využívané na vysielanie. V závere uvádza, že vysielanie sa 
bude realizovať z priestorov štúdia v Košiciach, ul. Floriánska 17. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Pre preukázanie finančných prostriedkov účastník konania predložil výpis z bankového účtu Tatra 
banky, a.s. s kladným zostatkom. Individuálna účtovná závierka za rok 20120 bola v Registri 
účtovných závierok účastníkom konania zaevidovaná dňa 31.3.2021. Účastník konania taktiež doručil 
Rade vyhlásenie, že ako žiadateľ nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, nakoľko 
nespĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. s odkazom na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve. 
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- Žiadosť o  pridelenie frekvencie s navrhovanou programovou skladbu vysielania a špecifikáciou 

programových typov,  
- Odôvodnenie pre podanie žiadosti o rozšírenie licencie č. R/145 
- Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky,  
- Výpis z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR, ktorý neeviduje žiadne záznamy v Registri 

trestov vzťahujúci sa na fyzickú osobu, Mareka Petráša 
- Čestné vyhlásenie, že účastník konania nespĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka ( § 35 - 40 ) s odkazom na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a teda nemá 
povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom. 

- Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, 
- Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne že účastník konania nemá evidované nedoplatky na 

zdravotnom poistení. 
- Potvrdenie Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky 
- Výpis z bankového účtu Tatra banky, a.s. vykazujúci kladný zostatok na vedenom účte 
- Overenú fotokópiu občianskeho preukazu,  
- Popis organizačného a technického zabezpečenia vysielania, 
- Čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení a taktiež o úplnosti, pravdivosti 

a aktuálnosti údajov, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti. 
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Účtovná závierka účastníka konania za rok 2020 je uložená v online Registri účtovných závierok 
Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/229627. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

* * * 
Z á v e r :  

 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady 

 
 

PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  
 
 

STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI O ZMENU LICENCIE NA 
ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

(výberové konanie) 

 

 
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 13. 10. 2021 pod evidenčným č. 
3838/2021/P podanie, v ktorom vysielateľ Rádia Košice žiada Radu o pridelenie frekvencie 

 
    97,4 MHz – lokalita Stará Ľubovňa 
 
 

Podkladom pre stanovisko PgO je zámer vysielateľa na požadovanej frekvencii šíriť program 
rozhlasovej programovej služby Rádia Košice. 
 

 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
 

Žiadateľ (právnická osoba): 
Držiteľ licencie: Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice 
Číslo licencie: R/145 zo dňa 24. 3. 2020 
Názov programovej služby: Rádio Košice 
 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 

3.1      Požadovaný druh licencie: regionálna 
 

3.3 ÚDAJE O PROGRAME VYSIELANIA 
 

3.3.1    Označenie programovej služby (názov stanice): Rádio Košice 

3.3.2    Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 

3.3.3 Navrhovaná programová skladba vysielania: Programová skladba ostáva zachovaná 
v súlade s licenciou č. R/145 

 
3.3.4 Navrhované podiely programových typov za týždeň, určených podľa navrhovanej 

programovej skladby (programová skladba ostáva zachovaná v súlade s platnou 
licenciou R/93):  

 
1. Programové typy: 
      a) Spravodajstvo - min. 4,8 % 
b) Publicistika: 
    1. politická publicistika – min. 0 % 
    2.ostatná publicistika – min. 0,2 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
    1. detské programy – min. 0 % 
    2. náboženské programy – min. 0 % 
    3. literárno – dramatické programy – min. 0 % 
    4. zábavné programy – min. 0 % 
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    5. hudobné programy – min. 4,7 % 
d) Ostatný program – min. 90,3 % 
 
3.3.5 Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný týždeň) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 5 % 
 
3.3.6   Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
0 % 
 
3.3.7   Jazyk vysielania: slovenský 
 
3.3.8  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD nosiče so záznamom vo formáte MP3 
 
 
ZÁVER 
 
           Podanie č. 3838/2021/P vyššie uvedeného žiadateľa obsahuje (z hľadiska programového 
odboru) všetky požadované údaje. Po preskúmaní doručenej žiadosti a jej porovnaním s doteraz 
platnou licenciou sme nezistili žiadne zmeny týkajúce sa programovej časti. Podiely programových 
typov ostali nezmenené a sú v súlade s doterajšou platnou licenciou  R/145. 
 
 
 
Bratislava, 26. 10. 2021         
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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23.11.2021 a 24.11.2021  

 
 
Správne konanie: 1480/SKL/2021  
 1482/SKL/2021  
 1486/SKL/2021  
 1487/SKL/2021 
  
Predmet:   žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií 98,7 MHz Banská Bystrica; 

104,2 MHz Žilina; 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov v rámci 
výberového konania 

Účastník konania:   Marek Petráš 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 15.11.2021 
Prílohy: Žiadosť o udelenie licencie so všetkými prílohami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8.9.2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15.10.2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
 
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.  
 
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu 40a) rada môže 
zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o 
licenciu. 
 
 (5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
 
 (7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
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účastník konania. 
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
 
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 

Účastník konania, Marek Petráš, včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 13.10.2021 požiadal 
o udelenie licencie a pridelenie frekvencií 98,7 MHz Banská Bystrica; 104,2 MHz Žilina; 102,5 MHz 
Košice a 102,7 MHz Prešov na rozhlasové terestriálne vysielanie. 
 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/93 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
Košice, ktorá má platnosť do 18. 7. 2022 a držiteľom licencie č. R/145 na rozhlasové vysielanie 
programovej služby Rádio Košice, ktorá má platnosť do 19.7.2030. Účastník konania je regionálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 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 , 102,0 MHz 
Rožňava, 102,7 MHz Michalovce, 103,2 MHz Budulov, 106,9 MHz Košice. 
 
Účastník konania nie je doposiaľ držiteľom licencie na vysielanie programovej služby DETSKÉ 
RÁDIO. 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝK
ON 
[W] 

Poznámky 
 

Žiadatelia 
o frekvencie 

 
 
 
 

1480/SKL/2021 

Banská 
Bystrica 98,7  500 

 
 

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

   
 
  1482/SKL/2021 Žilina 104,2  500 

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

 1486/SKL/2021 
 Košice 102,5  500  Fm media s.r.o. 

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

 
1487/SKL/2021 

 
Prešov 102,7   

250 
 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do výberového konania v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste.  
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Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvencie 98,7 MHz Banská Bystrica, 104,2 
MHz Žilina, 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov prideliť v súlade s parametrami uvedenými vo 
frekvenčných listoch. 
 
Frekvencie 98,7 MHz Banská Bystrica a 104,2 MHz Žilina sú frekvenciami, ktoré sú opakovane 
zaradené do výberového konania, vzhľadom k tomu, že vo výberovom konaní jeseň 2020 o ne nikto 
nepožiadal. Frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov sú voľnými frekvenciami, ktoré boli 
odňaté spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodu, že o to spoločnosť písomne požiadala 
podaním zaevidovaným pod č. 1580/SKL/2021-1. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 

Marek Petráš (Detské rádio) 
Žiada o pridelenie frekvencií: 

Po
ra

do
vé

 č
ís

lo
 

fr
ek

ve
nc

ie
 v

o 
V

K
 

Názov vysielača 

Fr
ek

ve
nc

ia
 

[M
H

z]
 

V
ýk

on
 

[W
] 

Po
kr

yt
ie

 ú
ze

m
ia

 S
R

 
[%

] 

Po
kr

yt
ie

 o
by

va
te

ľo
v 

SR
 

[%
] 

Po
če

t u
ch

ád
za

čo
v 

o 
fr

ek
ve

nc
iu

 v
o 

V
K

 

38 Banská Bystrica 98,7 500 1,56 2,54 3 
40 Žilina 104,2 500 0,68 2,12 3 
44 Košice 102,5 500 2,05 5,22 3 
45 Prešov 102,7 250 0,85 2,20 3 

 Celkovo   5,11 12,06  

„Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári.“ 
 

* * * 
 
Účastník konania bol listom č. 1450/SKL/2021-2 z dňa 27.10.2021 (doručovaný e-mailom aj 
elektronickou poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa 
bude konať dňa 23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom. 
 
Doručená žiadosť spĺňala všetky náležitosti, takže účastník konania nemusel byť vyzvaný na jej 
doplnenie.  

* * * 
 

Názov programovej služby: DETSKÉ RÁDIO 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
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Požadované frekvencie:  102,5 MHz Košice, 102,7 MHz Prešov, 98,7 MHz Banská Bystrica a 104,2 
MHz Žilina 

 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
a) Spravodajstvo - min. 0,42 % 
b) Publicistika: 
    1. politická publicistika – min. 0 % 
    2.ostatná publicistika – min. 0,7 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
    1. detské programy – min. 9,22 % 
    2. náboženské programy – min. 0 % 
    3. literárno – dramatické programy – min. 0 % 
    4. zábavné programy – min. 0 % 
    5. hudobné programy – min. 1,19 % 
d) Ostatný program – min. 88,47 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
min. 5 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: CD 
nosiče, USB nosič, prípadne online súbor so záznamom vo formáte MP3 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
Účastník konania uvádza, že šírenie signálu zabezpečuje vlastnými prostriedkami na všetkých 
frekvenciách, ktoré boli doteraz uvedené do prevádzky na základe licencie č. R/93. Účastník konania 
ďalej uvádza, že aj nové frekvencie v prípade ich pridelenia je v pláne uviesť do prevádzky vo vlastnej 
réžii. Novo pridelené frekvencie budú podľa technických špecifikácií jednotlivých vysielacích 
stanovíšť vybavené v prvom rade anténnym systémom spĺňajúcim projektové parametre. Ak bude 
možné naďalej využívať jestvujúce anténne systémy tak to bude využité. Účastník konania v žiadosti 
uvádza aj jednotlivé zariadenia, ktoré budú využívané na vysielanie. V závere uvádza, že vysielanie sa 
bude realizovať z priestorov štúdia v Košiciach, ul. Floriánska 17. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Pre preukázanie finančných prostriedkov účastník konania predložil výpis z bankového účtu Tatra 
banky, a.s. s kladným zostatkom. Individuálna účtovná závierka za rok 2020 bola v Registri účtovných 
závierok účastníkom konania zaevidovaná dňa 31.3.2021. Účastník konania taktiež doručil Rade 
vyhlásenie, že ako žiadateľ nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, nakoľko nespĺňa 
podmienky zákona č. 513/1991 Zb. s odkazom na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- Žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií s navrhovanou programovou skladbu vysielania 

a špecifikáciou programových typov,  
- Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky,  
- Výpis z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR, ktorý neeviduje žiadne záznamy v Registri 

trestov vzťahujúci sa na fyzickú osobu, Mareka Petráša 
- Čestné vyhlásenie, že účastník konania nespĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka ( § 35 - 40 ) s odkazom na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a teda nemá 
povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom. 

- Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, 
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- Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne že účastník konania nemá evidované nedoplatky na 
zdravotnom poistení. 

- Potvrdenie Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky 
- Výpis z bankového účtu Tatra banky, a.s. vykazujúci kladný zostatok na vedenom účte 
- Overenú fotokópiu občianskeho preukazu,  
- Popis organizačného a technického zabezpečenia vysielania, 
- Stanovisko k žiadosti – „Prečo sme sa rozhodli založiť Detské Rádio.“ 
- Čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení a taktiež o úplnosti, pravdivosti 

a aktuálnosti údajov, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti. 
 

Účtovná závierka účastníka konania za rok 2020 je uložená v online Registri účtovných závierok 
Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/229627 . 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

* * * 
Z á v e r :  

 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady 

 
 

PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/229627
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/229627
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  
 
 

STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI O ZMENU LICENCIE NA 
ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

(výberové konanie) 

 

 
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 13. 10. 2021 pod evidenčným č. 
3839/2021/P podanie, v ktorom žiadateľ Marek Petráš žiada Radu aj o udelenie licencie a pridelenie 
frekvencií: 

 
   102,5 MHz – lokalita Košice 
   102,7 MHz – lokalita Prešov 
     98,7 MHz – lokalita Banská Bystrica 
   104,2 MHz – lokalita Žilina 
 

Podkladom pre stanovisko PgO je zámer vysielateľa na požadovaných frekvenciách šíriť program 
rozhlasovej programovej služby DETSKÉ RÁDIO. 
 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
 

Žiadateľ (právnická osoba): 
Držiteľ licencie: Marek Petráš, Mäsiarska 63, 040 01 Košice 
Číslo licencie: R/93 zo dňa 25. 4. 2006 a R/145 zo dňa 24. 3. 2020 
Názov programovej služby: DETSKÉ RÁDIO 
 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 

3.1      Požadovaný druh licencie: regionálna 
 

3.3 ÚDAJE O PROGRAME VYSIELANIA 
 

3.3.1    Označenie programovej služby (názov stanice): DETSKÉ RÁDIO 

3.3.2    Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 

3.3.3    Navrhovaná programová skladba vysielania: Programová skladba je doplnená podľa  
priloženej programovej štruktúry v podaní 
 
3.3.4   Navrhované podiely programových typov za týždeň, určených podľa navrhovanej 
programovej skladby: 
 
1. Programové typy: 
      a) Spravodajstvo - min. 0,42 % 
b) Publicistika: 
    1. politická publicistika – min. 0 % 
    2.ostatná publicistika – min. 0,7 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
    1. detské programy – min. 9,22 % 
    2. náboženské programy – min. 0 % 
    3. literárno – dramatické programy – min. 0 % 



 8 

    4. zábavné programy – min. 0 % 
    5. hudobné programy – min. 1,19 % 
d) Ostatný program – min. 88,47 % 
 
3.3.5 Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný týždeň) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 5 % 
 
3.3.6   Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
0 % 
 
3.3.7   Jazyk vysielania: slovenský 
 
3.3.8  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD nosiče, USB nosič, prípadne online súbor so záznamom vo formáte MP3 
 
 
ZÁVER 
 
           Podanie č. 3839/2021/P vyššie uvedeného žiadateľa obsahuje všetky požadované údaje. 
Programový odbor nemá k žiadosti pripomienky. 
 
 
 
 
Bratislava, 27. 10. 2021         



 1 

1.2; 45; 46 
 
 

 

1.10; 48, 51 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1486/SKL/2021, 1487/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť pridelenie frekvencií 102,5 MHz Košice, 102,7 MHz Prešov v rámci 

výberového konania 
Účastník konania:  Dr. FM, s. r. o. 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  15. 11. 2021 
Prílohy:  žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií so všetkými prílohami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila  
na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie  
v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
h) riziko, že by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie  
na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie ústavného zriadenia  
a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 
 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na 
svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
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výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
 (8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 
Účastník konania, spoločnosť Dr. FM, s. r. o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
15. 10. 2021 požiadal o pridelenie frekvencií 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov na rozhlasové 
terestriálne vysielanie. 

 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/146 na rozhlasové vysielanie programovej služby Dobré 
rádio, ktorá má platnosť do 30. 6. 2029. Účastník konania je regionálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 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 a 107,7 MHz Dolný Kubín. 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvenciu 

1486/SKL/2021 Košice 102,5  500 
Prideliteľné 

spoločne 

FM media 
s.r.o. 

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

1487/SKL/2021 
Prešov 

102,7 
 

250 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-3 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
prideliť v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch. Frekvencia 102,5 MHz 
Košice spolu s frekvenciou 102,7 MHz Prešov musia byť pridelené súčasne jednému žiadateľovi 
z dôvodov rušiacich pomerov.  
 
Frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov boli v minulosti koordinované spoločnosťou 
MIRJAM s.r.o., držiteľom licencie č. R/138 na vysielanie rozhlasovej programovej služby MIRJAM 
RÁDIO. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaných subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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Súčasné pokrytie (so všetkými pridelenými frekvenciami  

aj keď nie sú ešte v prevádzke)   8,35 15,26  
44 Košice 102,5 500 2,05 5,22 3 
45 Prešov 102,7 250 0,85 2,20 3 

 Celkovo   11,21 22,66  
„Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári.“ 

 
* * *   

 
Účastník konania bol listom č. 1486/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj prostredníctvom 
emailu) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať dňa 
23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol vyzvaný, 
aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z.: navrhovaná programová skladba vysielania 
vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
vysielateľov – súčasťou žiadosti nebola programová skladba vysielania; 

- § 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce skutočnú možnosť 
získania prostriedkov uvedených v § 46 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. ich pôvod 
a zloženie - k deklarovanému finančnému zabezpečeniu nebol priložený žiaden doklad 
preukazujúci existenciu, resp. možnosť získania v žiadosti uvádzaných finančných 
prostriedkov (výpis  z bankového účtu, prípadne iné); 

- § 46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. doklady preukazujúce technické a organizačné 
predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie 
- súčasťou žiadosti neboli žiadne podklady týkajúce sa technických a organizačných 
predpokladov, vrátane podkladov k personálnemu zabezpečeniu vysielania, na ďalšie 
uskutočňovanie vysielania. 

 
Zároveň bol účastník konania podľa § 46 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. požiadaný, aby uložil 
audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných 
závierok, ak spĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 35 až § 40) s odkazom 
na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že tieto podmienky nespĺňa, bol požiadaný 
o uvedenie tejto skutočnosti. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 8. 11. 2021 listom č. 1486/SKL/2021-3 doplnil svoje podanie 
o chýbajúce dokumenty a údaje. Konkrétne o:  

- projekt Rozšírenie pokrytia Dobrého rádia, 
- programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali 

byť preberané od iných vysielateľov, 
- čestné prehlásenie spoločníkov o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie 

vysielania požadovaných frekvencií; 
- výpis z bankového účtu, 
- technické a organizačné predpoklady na ďalšie uskutočňovanie vysielania. 
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Dňa 9. 11. 2021 doplnil účastník konania listom č. 1486/SKL/2021-4 svoje podanie o organizačnú 
štruktúru rádia a prehlásenie, že nemá povinnosť uloženia audítorom overenej účtovnej závierky. 

 
* * * 

 
Názov programovej služby: Dobré rádio  
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadovaná frekvencie:  102,5 MHz Košice 
  102,7 MHz Prešov  
   
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    

Programové typy: 
a) Spravodajstvo     3,7 % 
b) Publicistika: 

1. polit. publicistika    0 % 
2. ostatná publicistika   2,9 % 

c) Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy    0,6 % 
2. náboženské programy   0 % 
3. literárno-dramatické programy  0 % 
4. zábavné programy   0 % 
5. hudobné programy   5,9 % 

d) Ostatný program    86,9 % 
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 13,8 % 

 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 

 
Jazyk vysielania:  slovenský 

 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: 
Formát MP3, súbory dodané na CD alebo DVD, Archivácia záznamov 45 dní 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
K organizačnému zabezpečeniu účastník konania vo svojej žiadosti uviedol, že Dobré rádio bude 
vysielať z už existujúceho štúdia, ktoré sa nachádza v administratívnej budove na Drieňovej ulici 34, 
v Bratislave. Účastník konania uvádza, že má k dispozícií celkom dve štúdia, a teda z druhého 
záložného štúdia je možné plnohodnotne vysielať programovú službu, v prípade nepredvídaných 
technických porúch v hlavnom vysielacom štúdiu. Obe štúdiá sú vybavené totožnou technikou, ktorú 
účastník konania v prílohe žiadosti o technickom zabezpečení vysielania menovite uvádza. Personálne 
zabezpečenie vysielania deklaruje účastník konania podrobnou organizačnou štruktúrou. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu doručil čestné prehlásenie spoločníkov spoločnosti Dr. 
FM, s.r.o. o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie vysielania požadovaných frekvencií. 
Okrem toho účastník konania k žiadosti doručil aj výpis z účtu o kladnom kreditnom zostatku 
z UniCredit Bank, a.s. 
 
Účastník konania v podaní uviedol tieto údaje a predložil nasledovné doklady: 
- Žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií s navrhovanou programovou skladbu vysielania 

a špecifikáciou programových typov aj s jej doplnením, 
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- čestné prehlásenie spoločníkov o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie vysielania 
požadovaných frekvencií, 

- projekt Rozšírenie pokrytia Dobrého rádia, 
- Zoznam technického vybavenia štúdia, 
- Výpis z účtu o kladnom kreditnom zostatku v UniCredit Bank, a.s. 
- v súvislosti s uložením audítorom overenej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

v registri účtovných závierok účastník konania predložil vyjadrenie, v ktorom uvádza, že nemá 
povinnosť uloženia audítorom overenej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
v registri účtovných závierok a zároveň, že spoločnosť Dr. FM, s. r. o. ako novozaložená 
spoločnosť (pozn. od 7. 10. 2020) doposiaľ nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na 
adrese https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že 
sa účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, potvrdenia zo zdravotných poisťovní, že 
účastník konania nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, potvrdenie zo Sociálne 
poisťovne, že účastník konania nemá evidované nedoplatky na sociálnom poistení, potvrdenie  
z daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila Rada 
vyžiadaním prostredníctvom portálu oversi.gov.sk. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
Z á v e r :  

 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 
 
  

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 

VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE 
LICENCIE NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

(Výberové konanie)  
 
 
Žiadateľ Dr. FM, s. r. o. požiadal dňa 15. 10. 2021 listom č. 1486/SKL/2021 o pridelenie frekvencií - 
Košice  102,50 MHz a Prešov 102,70 MHz. Predkladá nasledovné údaje: 
 
Žiadateľ:    Dr. FM, s. r. o., Bratislava 
Názov stanice:     Dobré rádio 
Časový rozsah vysielania:  24 hod. denne 
 
Navrhovaná programová skladba vysielania: podľa projektu vysielania predloženého Rade 
v októbri 2020 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené pordľa navrhovanej programovej 
skladby: 
a) Spravodajstvo        – 3,7 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika        – 0 % 
2. ostatná publicistika        – 2,9 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy        – 0 % 
2. náboženské programy       – 0 % 
3. literárno-dramatické programy      – 0 % 
4. zábavné programy        – 0 % 
5. hudobné programy        – 5,9 % 
d) Ostatný program        – 86,9 %  
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 13,8 %  
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania:  
Formát MP3, súbory na CD alebo DVD 
 
 
ZÁVER 
 
Spoločnosť Dr. FM, s. r. o., Bratislava žiada o pridelenie frekvencií Košice  102,50 MHz a Prešov 
102,70 MHz. Údaje, ktoré vysielateľ vo svojej žiadosti uvádza, sú v súlade s doteraz platnou licenciou 
R/146.  
 
Bratislava, 26. 10. 2021         
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 

VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE 
LICENCIE NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

(Výberové konanie)  
 
 
Žiadateľ Dr. FM, s. r. o. požiadal dňa 15. 10. 2021 listom č. 1486/SKL/2021-1 o pridelenie frekvencií 
- Košice  102,50 MHz a Prešov 102,70 MHz. Predkladá nasledovné údaje: 
 
Žiadateľ:    Dr. FM, s. r. o., Bratislava 
Názov stanice:     Dobré rádio 
Časový rozsah vysielania:  24 hod. denne 
 
Navrhovaná programová skladba vysielania: podľa projektu vysielania predloženého Rade 
v októbri 2020. Žiadateľ na výzvu RVR dňa 8. 11. 2021 doplnil svoju žiadosť o kompletnú 
programovú štruktúru týždňového vysielania. 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené pordľa navrhovanej programovej 
skladby: 
a) Spravodajstvo        – 3,7 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika        – 0 % 
2. ostatná publicistika        – 2,9 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy        – 0 % 
2. náboženské programy       – 0 % 
3. literárno-dramatické programy      – 0 % 
4. zábavné programy        – 0 % 
5. hudobné programy        – 5,9 % 
d) Ostatný program        – 86,9 %  
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 13,8 %  
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania:  
Formát MP3, súbory na CD alebo DVD 
 
 
ZÁVER 
 
Spoločnosť Dr. FM, s. r. o., Bratislava žiada o pridelenie frekvencií Košice  102,50 MHz a Prešov 
102,70 MHz. Údaje, ktoré vysielateľ vo svojej žiadosti a doplnení uvádza, sú v súlade s doteraz 
platnou licenciou R/146.  
 
Bratislava, 15. 11. 2021         
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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23.11.2021 a 24.11.2021  

 
 
 
 
 
 
 
Správne konania: 1445/SKL/2021, 1446/SKL/2021, 1486/SKL/2021, 1487/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť o pridelenie frekvencií 97,2 MHz Bratislava- Devínska Nová Ves; 97,2 

MHz Bratislava – Technopol; 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov v rámci 
výberového konania 

Účastník konania:  FM media s.r.o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 10.11.2021 
Prílohy: Žiadosť o pridelenie frekvencie s prílohami a doplneniami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8.9.2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15.10.2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.  
 
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu 40a) rada môže 
zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o 
licenciu. 
 
 (5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
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terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
  
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
Účastník konania, spoločnosť FM media s.r.o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
15.10.2021 požiadal o pridelenie frekvencií 97,2 MHz Bratislava- Devínska Nová Ves; 97,2 MHz 
Bratislava – Technopol; 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov v rámci výberového konania na 
rozhlasové terestriálne vysielanie.  

 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/141 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
Goldies, ktorá má platnosť do 7. 1. 2028. Účastník konania je regionálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 89,6 MHz Prievidza, 89,8 MHz Prešov, 90,8 MHz Žilina, 
92,0 MHz Banská Bystrica, 92,4 MHz Martin a 92,8 MHz Trenčín. 
 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvencie 

 
1445/SKL/2021 

Bratislava – 
Devínska 
Nová Ves 

97,2 
 100                             

             
Prideliteľné 
spoločne               

 
 
FM media s.r.o. 
Radio ON s.r.o. 1446/SKL/202 Bratislava - 

Technopol 97,2 
 250 

 
 

 1486/SKL/2020 

 
 

  Košice 102,5 

  
 
 

500 

 
 
 
Prideliteľné 
spoločne               

  
 
 FM media s.r.o  
 Dr. FM s.r.o. 
 Marek Petráš 
(Detské   Rádio)  

 
1487/SKL/2020 

 
 

  Prešov 102,7 

  
 
 

250 
 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do výberového konania v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch.  

 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné predmetné frekvencie prideliť v súlade s 
parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch. Frekvencia 97,2 MHz Bratislava- Devínska Nová 
Ves a frekvencia 97,2 MHz Bratislava- Technopol sú zaradené do predmetného výberového konania 
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ako frekvencie, ktoré sú pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o., ktorej platnosť licencie končí dňa 
17.8.2023. Frekvencie 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves a 97,2 MHz Bratislava – Technopol 
je možné prideliť iba spoločne. 
 
Frekvencie 102,5 MHz Košice a frekvencia 102,7 MHz Prešov sú voľnými frekvenciami, ktoré boli 
odňaté spoločnosti POWER DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodu, že o to spoločnosť písomne požiadala 
podaním zaevidovaným pod č. 1580/SKL/2021-1. Frekvencie 102,5 MHz Košice a frekvencia 102,7 
MHz Prešov je možné prideliť iba spoločne. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 

FM media s.r.o. 
s lokálnou rozhlasovou licenciou, žiada o pridelenie frekvencií: 
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 Súčasné pokrytie   4,68 11,07  
3 Bratislava – Devínska Nová Ves 97,2 100 0,42 0,67 2 
4 Bratislava - Technopol 97,2 250 1,01 7,53 2 

44 Košice 102,5 500 2,05 5,22 3 
45 Prešov 102,7 250 0,85 2,20 3 

 Celkovo   8,27 24,55  

„Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári. 

Nie je však jasné z akého dôvodu žiadateľ žiada o frekvenciu (45) Prešov 102,7 MHz v oblasti kde 
už vysiela.“ 

 
Podrobnejšou analýzou v oblasti Prešov bolo zistené: 
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 Súčasné pokrytie   4,68 11,07 

pridelená Prešov 89,8 200 0,82 2,18 

45 Prešov 102,7 250 0,85 2,20 
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 Súčasné pokrytie + Prešov 102,7MHz   4,83 11,15 

 Prekrytie Prešov 89,8MHz a Prešov 102,7MHz   0,70 2,12 

„Pridaním frekvencie (45) Prešov 102,7 MHz k prevádzkovaným frekvenciám dochádza len k 
miernemu nárastu pokrytia. V konečnom dôsledku je možné v istej miere po pridelení frekvencie 
presúvať vysielacie miesto v určitých rozmeroch. 

Jednou z možností je i to, že žiadateľ má záujem rozšíriť vysielanie na oblasť Košíc a frekvencia 
(45) Prešov 102,7 MHz je s ňou previazaná. V tom prípade by mal mať záujem súčasne využívanú 
frekvenciu Prešov 89,8 MHz vrátiť. Dôvodom prečo nepožiadal o inú košickú frekvenciu zaradenú do 
VK môže byť i to, že táto jediná je voľná a zvyšné dve frekvencie v súčasnosti využívajú iný vysielatelia 
ktorým končí platnosť licencie. Žiadateľ pravdepodobne svoje konanie zdôvodni na ústnom vypočutí.“ 

 
* * * 

Účastník konania bol listom č. 1445/SKL/2021-2 zo dňa 27.10.2021 (doručovaný emailom aj 
elektronickou poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa 
bude konať dňa 23.11.2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň 
bol vyzvaný, aby najneskôr do 4. 11. 2020 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.: údaje a doklady o finančných zdrojoch, ktoré 
má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie. Formulár žiadosti obsahuje údaje 
o finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ k dispozícii na vysielanie, avšak akékoľvek doklady 
o týchto finančných zdrojoch na vysielanie v prílohách absentujú.  
§ 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce skutočnú možnosť 
získania prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich pôvod a zloženie. K finančnému 
zabezpečeniu nie je priložený žiaden doklad preukazujúci existenciu, resp. možnosť získania 
finančných prostriedkov (výpis z bankového účtu, prípadne iné). 

- § 46 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.: údaje o predpokladanom časovom a územnom 
rozsahu vysielania. Údaj o časovom rozsahu vysielania v žiadosti absentuje. 

- § 46 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.: navrhované označenie programovej služby (názov 
stanice), 

- § 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z.: navrhovanú programovú skladbu vysielania 
vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
vysielateľov, 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z.: špecifikáciu programových typov, 
- § 46 ods. 1 písm. k) navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom 

vo verejnom záujme. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 8.11.2021 listom č. 1445/SKL/2021-3 doplnil, resp. opravil 
svoje podanie ovšetky údaje, o ktoré bol vo výzve z dňa 27.1.2021 požiadaný. Účastník konania ako 
prílohu doplnenia doručil Rade Zmluvu o pôžičke medzi zmluvnými stranami FM media s.r.o. 
a Pavlom Breinerom 
 
Účastník konania v podaní doručenom dňa 15.11.2021 tiež informoval Radu, že do uskutočnenia 
ústneho vypočutia doručí Rade aj výpis z účtu vedenom vo Fio banka a.s. Súčasťou predmetného 
podania z dňa 15.11.2021 bolo aj písomné splnomocnenie vzťahujúce sa na zastupovanie spoločnosti 
vo výberovom konaní pred RVR. 
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* * * 

 
Názov programovej služby: Rádio Goldies 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie:  97,2 MHz Bratislava- Devínska Nová Ves; 97,2 MHz Bratislava – 

Technopol; 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov 
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 3,69 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0,26 % 
 2. ostatná publicistika: 0,26 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 4,81 % 
 5. hudobné programy: 49,12 % 
 d) Ostatný program: 41,56 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
9,02 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0,52% z Rádia SiTy 
(publicistika) 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: 
CD/mp3, DVD nosič 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
Účastník konania uviedol, že personálne je vysielanie zabezpečené produkčnou pracovníčkou, 
marketingovým pracovníkom, dvomi spravodajcami, jedným programátorom a dvomi externými 
moderátormi. 
Účastník konania uviedol, že vysielacie a produkčné štúdio je na Vajnorskej 53 v Bratislave. Používa 
vysielače Broadcast FM50 a Broadcast FM 200. Štúdio je vybavené nasledovne: 3x PC server, 3x 
monitor, mixážny pult Behringer, FM audio Processor Omnia, RDS encoder, Compresor/limiter, 
produkčný Mini mix Xenyx, 2x mikrofón a audiotechnika Shure. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu uviedol, že vysielanie financuje z dlhodobej finančnej 
pôžičky, ku ktorej tiež priložil notárom overenú fotokópiu Zmluvy o pôžičke medzi účastníkom 
konania a Pavlom Breinerom. Účastník konania v podaní doručenom dňa 15.11.2021 informoval 
Radu, že výpis z účtu vedenom vo Fio banka a.s. doručí do uskutočnenia ústneho vypočutia. 
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- žiadosť o pridelenie frekvencie, 
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- čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení, 
- vyhlásenie o preukázaní finančných zdrojov 
- čestné vyhlásenie, o tom, že voči spoločnosti FM media s.r.o nie sú evidované nedoplatky na 

daňovom úrade BA II. 
- zmluvu o pôžičke medzi účastníkom konania a Pavlom Breinerom 
- navrhovanú programovú skladbu vysielania,  
- špecifikáciu programových typov,  
- podiel celkového vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme. 
- Splnomocnenie na zastupovanie spoločnosti v konaní pred RVR pre výberové konanie 
- Vyhlásenie, že výpis z Fio banka, a.s . účastník konania Rade doručí do uskutočnenia ústneho 

pojednávania.  
 
Účtovná závierka účastníka konania za predchádzajúce účtovné obdobie je uložená v online Registri 
účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke 
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7746976. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na adrese 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že sa 
účastník konania v predmetnom zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

* * * 
 

Z á v e r :  
 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 

 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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                           KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  

 
STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI  

O UDELENIE LICENCIE NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE (výberové konanie) 

 
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 18. 10. 2021 podanie č. 3883/2021/P, 
v ktorom vysielateľ FM MEDIA s.r.o.,  žiada Radu o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie. 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI: 
 
Žiadateľ (právnická osoba): 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4 
821 03 Bratislava 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 
3.1. Technické údaje 
Bratislava Devínska Nová Ves 97,2 MHz 
Bratislava Technopol 97,20 MHz 
Košice 102,50 MHz 
Prešov 102,70 MHz 
 
3.2. Údaje o programovej skladbe vysielania 
 
3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
3.2.8. Jazyk vysielania: SLOVENČINA 
 
3.2.9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD/mp3, resp. DVD 
 
 
Záver: 
Žiadateľ vo svojej žiadosti neuviedol nasledovné náležitosti k Údajom o programovej skladbe 
vysielania: 
3.2.1. Označenie programovej služby (názov stanice): 
3.2.2. Časový rozsah vysielania: 
3.2.3. Navrhovaná programová skladba vysielania: 
3.2.4. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby:           
a) Spravodajstvo –  %         
b) Publicistika:  
1. polit. publicistika – %       
2. ostatná publicistika –  %       
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – %        
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – % 
d) Ostatný program – % 
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3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme:  
3.2.6. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
 
Bez vyššie uvedených údajov nie je možné overiť správnosť podania. 
 
 
Bratislava, 26. 10. 2021                                
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  
 

STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI  

O UDELENIE LICENCIE NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE (výberové konanie) 

 
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 15.11.2021 podanie č. 3883/2021/P 
a dňa 8. 11. 2021 jeho doplnenie (podanie č. 4118/2021/P), v ktorom vysielateľ FM MEDIA s.r.o.,  
žiada Radu o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI: 
 
Žiadateľ (právnická osoba): 
FM media s.r.o. 
Komárnická 4a  
821 03 Bratislava 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 
3.1. Technické údaje 
Bratislava Devínska Nová Ves 97,2 MHz 
Bratislava Technopol 97,20 MHz 
Košice 102,50 MHz 
Prešov 102,70 MHz 
 
3.2. Údaje o programovej skladbe vysielania 
3.2.1. Označenie programovej služby (názov stanice):  Rádio Goldies 
 
3.2.2. Časový rozsah vysielania: 24 hodinové vysielanie 
 
3.2.3. Navrhovaná programová skladba vysielania: programová skladba je doplnená podľa 
priloženej programovej štruktúry v podaní 
 
3.2.4. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej 
programovej skladby:           
a) Spravodajstvo – 3,69 %         
b) Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0,26 %       
2. ostatná publicistika – 0,26 %       
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 0 %        
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 4,81 % 
5. hudobné programy – 49,12 % 
d) Ostatný program – 41,56 % 
 
3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: 9,02 % 
 
3.2.6. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
0,52 % z Rádia SiTy (publicistika) 
 
3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
3.2.8. Jazyk vysielania: SLOVENČINA 
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3.2.9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD/mp3, DVD 
 
 
Záver: Konštatujeme, že žiadosť je v súlade s doterajšou platnou licenciu R/141 a programový odbor 
nemá k žiadosti žiadne pripomienky. 
 
 
Bratislava, 8. 11. 2021                                
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1.4; 3,10,26,36,39,40 
41,42,43  

 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1444/SKL/2021, 1451/SKL/2021, 1467/SKL/2021, 1477/SKL/2021, 

1480/SKL/2021, 1481/SKL/2021, 1482/SKL/2021, 1483/SKL/2021, 
1484/SKL/2021 

Predmet:   žiadosť o pridelenie frekvencií 107,9 MHz Piešťany, 95,5 MHz Nové Mesto 
nad Váhom, 98,7 MHz Banská Bystrica, 104,2 MHz Žilina, 104,1 MHz 
Prešov, 97,7 MHz Košice, 91,3 MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 
107,2 MHz Martin    

Účastník konania:  SITY MEDIA, s.r.o. 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  15. 11. 2021 
Prílohy:  žiadosť o pridelenie frekvencie so všetkými prílohami 
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1. V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila 
na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 
 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na 
svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
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 (8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 
 

* * * 
 

Účastník konania, spoločnosť SITY MEDIA, s.r.o. včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
15.10. 2021 požiadal o  pridelenie frekvencií 107,9 MHz Piešťany, 95,5 MHz Nové Mesto nad 
Váhom, 98,7 MHz Banská Bystrica, 104,2 MHz Žilina, 104,1 MHz Prešov, 97,7 MHz Košice, 91,3 
MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin na rozhlasové terestriálne vysielanie. 
Dňa 8. 11. 2021 bolo Rade doručené podanie účastníka konania, zaevidované pod č. 1451/SKL/2021-
5, ktorým vzal svoje podanie späť v časti žiadosti o pridelenie frekvencií 107,9 MHz Piešťany a 95,5 
MHz Nové Mesto nad Váhom.  
 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/135 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
SiTy, ktorá má platnosť do 29. 5. 2028 Účastník konania je regionálnym vysielateľom 
prostredníctvom frekvencií 89,7 MHz Bratislava, 92,1 MHz Galanta, 92,3 MHz Bratislava, 96,0 MHz 
Bratislava a 98,5 MHz Bratislava.  

  
Prehľadová tabuľka: 

ČÍSLO 
KONANIA LOKALITA 

FR
E

K
V

E
N

C
IA

 
[M

H
z]

 

KOORDIN
OVAL 

V
Ý

K
O

N
 (W

) 
 Poznámky 

ÚČASTNÍK 
KONANIA 

1451/SKL/
2021 

 
 

Košice 97,7 

 

200 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

JF Property group s.r.o. 

1477/SKL/
2021 

 
 

Banská 
Bystrica 

91,3 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

1480/SKL/
2021 

 
 

Banská   
Bystrica 98,7 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 
Marek Petráš (Detské rádio) 
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Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do výberového konania v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste.  
 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvencie 98,7 MHz Banská Bystrica, 104,2 
MHz Žilina, 104,1 MHz Prešov, 97,7 MHz Košice, 91,3 MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 
107,2 MHz Martin prideliť v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch.  
 
V prípade 91,3 MHz Banská Bystrica ide o frekvenciu uvoľnenú po odňatí licencie vysielateľovi 
RÁDIO ONE ROCK, s.r.o., pričom vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. V prípade 
98,7 MHz Banská Bystrica ide o frekvenciu uvoľnenú po odňatí licencie vysielateľovi Rádio Šport 
s.r.o., pričom vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. V prípade 101,9 MHz Žilina ide 
o frekvenciu, ktorá bola pôvodne zaradená vo VK JAR 2017, vtedy o jej pridelenie požiadal vysielateľ 
RADIO ROCK s.r.o. – žiadosť o pridelenie frekvencie mu však bola zamietnutá a následne bolo 
rozhodnutie RVR predmetom súdneho prieskumu. Frekvencia 104,2 MHz Žilina je uvoľnená po 
odňatí licencie vysielateľovi Rádio Šport s.r.o. a vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. 
Frekvencia 107,2 MHz Martin je uvoľnená po odňatí licencie vysielateľovi RÁDIO ONE ROCK, 
s.r.o. a vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. V prípade frekvencií 97,7 MHz Košice 
a 104,1 MHz Prešov ide o frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o., ktorej platnosť 
licencie končí dňa 21. 8. 2023. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 

1481/SKL/
2021 

 
 

Žilina 101,9 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

1482/SKL/
2021 

 
 

Žilina 104,2 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

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

1483/SKL/
2021 

 
 

Martin 107,2 

 

250 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

1484/SKL/
2021 

 
 

Prešov 104,1 

 

500 

 SITY MEDIA s.r.o. 
D.EXPRES, k.s. 
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SITY MEDIA s.r.o. 
s regionálnou rozhlasovou licenciou, žiada o pridelenie frekvencií: 

Po
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o 
V

K
 

Názov vysielača 
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ve

nc
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V
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 Súčasné pokrytie   2,29 10,77  
2 Piešťany 107,9 100 1,18 1,87 2 

9 Košice 97,7 200 0,45 4,16 2 
25 Nové Mesto nad Váhom 95,5 500 0,91 1,18 2 
35 Banská Bystrica 91,3 500 0,94 2,36 2 
38 Banská Bystrica 98,7 500 1,56 2,54 3 
39 Žilina 101,9 500 0,49 2,04 2 
40 Žilina 104,2 500 0,68 2,12 3 

41 Martin 107,2 250 1,45 2,00 2 
42 Prešov 104,1 500 1,00 2,23 2 

 Celkovo   9,23 26,65  

 
„Pridelenie frekvencie z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia Úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom komentári.  
Nie je však jasné prečo žiadateľ žiada súčasne dve frekvencie v Banskej Bystrici (35 a 38), aj keď majú iné 
pokrytie. Pokrytie z týchto dvoch vysielačov je 1,6 % územia SR a 2,59 % obyvateľov SR, pričom sa prekrýva 
0,9 % územia SR (96,04 % z pokrytého územia frekvencie s menším pokrytím územia) a 2,31 % obyvateľov SR 
(97,95 % z pokrytých obyvateľov frekvencie s menším pokrytím obyvateľov). Hodnoty prekrytia frekvencií v tejto 
lokalite sú uvedené v priloženom dokumente „Prešetrenie vzájomných prekrytí voľných rozhlasových frekvencií 
zaradených do VK.docx“ v časti „Oblasť Banská Bystrica + Zvolen“. 
Ďalej nie je jasné prečo žiadateľ žiada súčasne dve frekvencie v Žiline (39 a 40), aj keď majú iné pokrytie. 
Pokrytie z týchto dvoch vysielačov je 0,75 % územia SR a 2,35 % obyvateľov SR, pričom sa prekrýva 0,43 % 
územia SR (86,6 % z pokrytého územia frekvencie s menším pokrytím územia) a 1,8 % obyvateľov SR (88,47 % 
z pokrytých obyvateľov frekvencie s menším pokrytím obyvateľov). Hodnoty prekrytia frekvencií v tejto lokalite 
sú uvedené v priloženom dokumente „Prešetrenie vzájomných prekrytí voľných rozhlasových frekvencií 
zaradených do VK.docx“ v časti „Oblasť Žilina + Považská Bystrica + Kotešová“. 
V konečnom dôsledku je možné po pridelení frekvencie vysielacie miesto v istej miere presúvať v určitých 
rozmeroch. Žiadateľ pravdepodobne svoje konanie zdôvodni na ústnom vypočutí.“ 
 

* * *   
 
Účastník konania bol listom č. 1451/SKL/2021-3 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj elektronickou 
poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať 
dňa 23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol 
vyzvaný, aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 
- § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.: vo formulári žiadosti účastník konania uvádza 

obchodné meno spoločnosti (SiTy media s.r.o.), ktoré nekorešponduje s obchodným názvom 
spoločnosti uvedeným v Obchodnom registri SR (SITY MEDIA s.r.o.),  

- § 46 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.: údaje o predpokladanom časovom a územnom 
rozsahu vysielania, 

- § 46 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. označenie programovej služby (názov stanice), 
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- § 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. navrhovaná programová skladba vysielania vrátane 
údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov, 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia programových typov, 
- § 46 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. navrhovaný podiel celkového vysielacieho času 

vyhradeného programom vo verejnom záujme, 
- § 46 ods. 1 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré 

žiadateľ použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme, 
- § 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania 

prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. e), ich pôvod a zloženie – Účastník konania v žiadosti 
uvádza, že má k dispozícii finančné prostriedky na účte vedenom v Tatra banke, a.s., pričom ide 
o prostriedky vo forme dlhodobej finančnej pôžičky. Účastník konania však nepredložil výpis 
z bankového účtu, resp. iné potvrdenie preukazujúce existenciu predmetných finančných 
prostriedkov,   

- § 46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. doklady preukazujúce technické a organizačné 
predpoklady žiadateľa na ďalšie uskutočňovanie vysielania – Účastník konania v súvislosti 
s uvedeným ako prílohu k podanej žiadosti uvádza Zmluvu o nájme pre vysielacie štúdio a List 
vlastníctva spoločníka NOMES, s.r.o. Uvedené doklady však v prílohách k podanej žiadosti 
absentujú, a preto je potrebné ich dodať v origináli alebo osvedčenej kópii.  

 
Zároveň bol účastník konania podľa § 46 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. požiadaný, aby uložil 
audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných 
závierok, ak spĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 35 až § 40) s odkazom 
na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že tieto podmienky nespĺňa, bol požiadaný 
o uvedenie tejto skutočnosti. 

 
Účastník konania na základe výzvy dňa 8. 11. 2021 listom č. 1451/SKL/2021-4 doplnil svoje podanie 
o nasledovné: 
- Opravený formulár žiadosti o udelenie licencie obsahujúci obchodný názov spoločnosti 

korešpondujúci s obchodným názvom uvedeným v OR SR, 
- Programovú štruktúru Rádia SiTy spolu s vymedzením podielu programových typov 

a chýbajúcimi údajmi podľa § 46 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.,   
- Informáciu o tom, že spoločnosť nespĺňa podmienky overovania účtovnej závierky audítorom, 
- Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti NOMES s.r.o. v súvislosti so zriadením sídla a použitím štúdia 

spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o., 
- Výpis z listu vlastníctva spoločnosti NOMES s.r.o. – nebytový priestor na adrese Vajnorská 53, 

831 03 Bratislava (umiestnenie štúdia spoločnosti SITY MEDIA s.r.o.), 
- Zmluvu o pôžičke uzavretej medzi SITY MEDIA, s.r.o. a CASA MIA – nábytok a doplnky, a.s.  

   
 

* * * 
 

Názov programovej služby: Rádio SiTy 
 
Údaje o vysielaní:  
Územný rozsah vysielania: regionálny 
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie: 98,7 MHz Banská Bystrica, 104,2 MHz Žilina, 104,1 MHz Prešov, 97,7 
MHz   Košice, 91,3 MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin    
 
9. Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 3,69 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0,26 % 
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 2. ostatná publicistika: 0,26 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 4,81 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 49,12 % 
 d) Ostatný program: 41,86 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný týždeň) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 9,02 
% 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: 
CD/mp3, DVD 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
K technickému zabezpečeniu účastník konania uviedol, že používa vysielače Broadcast FM 50 a 200, 
štúdio je vybavené nasledovnou technikou: 3x PC server, 3x monitor, Mixážny pult Behringer, FM 
audio Processor Omnia, RDS encoder, Compresor/limiter Klark, produkčný Mini mix Xenyx, 2x 
mikrofón, audiotechnika Shure.  
 
Z personálneho hľadiska vysielanie zabezpečujú produkčná, 1 pracovník marketingového odboru, 2 
spravodajcovia, programátori a 2 externí moderátori.  
 
Účastník konania predložil tiež Vyhlásenie, resp. súhlas vlastníka nehnuteľnosti NOMES s.r.o. 
v súvislosti so zriadením sídla a použitím štúdia spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o. v nebytovom 
priestore na adrese Vajnorská 53, Bratislava, ako aj Doklad o vlastníctve uvedeného priestoru na 
vysielacie štúdio predmetnou spoločnosťou (NOMES s.r.o.).  
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania uviedol, že disponuje finančnými prostriedkami na účte vedenom v Tatra Banke, 
a.s., pričom ide o prostriedky vo forme dlhodobej finančnej pôžičky. Na účely preukázania uvedenej 
skutočnosti doručil Rade originál Zmluvy o pôžičke uzavretej medzi SITY MEDIA, s.r.o. a CASA 
MIA – nábytok a doplnky, a.s. 
  
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- Žiadosť o udelenie licencie – formulár žiadosti + opravený formulár žiadosti, 
- Výpis z OR SR spoločnosti SITY MEDIA s.r.o. dostupného na internete, 
- Čestné vyhlásenie o neexistencii nedoplatkov voči Daňovému úradu,  
- Vyhlásenie o existencii a pôvode finančných prostriedkov, 
- Programovú štruktúra vysielania + podiely programových typov vo vysielaní, 
- Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti NOMES s.r.o. v súvislosti so zriadením sídla a použitím štúdia 

spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o., 
- Výpis z listu vlastníctva spoločnosti NOMES s.r.o. – nebytový priestor na adrese Vajnorská 53. 

831 03 Bratislava (umiestnenie štúdia spoločnosti SITY MEDIA s.r.o.), 
- Zmluvu o pôžičke uzavretej medzi SITY MEDIA, s.r.o. a CASA MIA – nábytok a doplnky, a.s.  

 
Účtovná závierka spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o. zostavená k 31. 12. 2020 je dostupná v registri 
účtovných závierok na adrese https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/financialreport/show/7603964 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7603964
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7603964
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Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na 
adrese https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že 
sa účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, potvrdenia zdravotných 
poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované 
nedoplatky, zabezpečila Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
* * * 

 
PREHĽAD SANKCIÍ : 
 

- Rozhodnutím č. RL/44/2009 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 
3 písm. e) zákona č.  308/2000 Z.z. (nedodanie záznamov vysielania), 

- Rozhodnutím č. RL/20/2015 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 34 ods. 
1 zákona č.  308/2000 Z.z. (neoddelenie reklamy), 

- Rozhodnutím č. RP/20/2015 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 
3 písm. l) zákona č.  308/2000 Z.z. (nedodanie záznamov vysielania), 

- Rozhodnutím č. RP/31/2015 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 19 ods. 
1 písm. b) zákona č.  308/2000 Z.z. (propagácia násilia a podnecovania nenávisti), 

- Rozhodnutím č. RL/14/2018 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 
3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z.z. (nedodanie štatistiky odvysielaného programu s podielom 
slovenských hudobných diel) 

 
 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 

STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI 
O UDELENIE LICENCIE NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE 

(výberové konanie) 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 8. 11. 2021 podanie č. 4120/2021/P, 
v ktorom vysielateľ SITY MEDIA, s.r.o.,  zasiela doplnenie údajov ohľadne programovej skladby 
vysielania (k pôvodnej žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, podanie č. 
3884/2021/P a 3885/2021/P). 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI: 
 
Žiadateľ (právnická osoba): 
SITY MEDIA, s.r.o. 
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 
3.1. Technické údaje 
Nové Mesto nad Váhom 95,50 MHz 
Piešťany 107,9 MHz 
Banská Bystrica 91,30 MHz 
Martin 107,20 MHz 
Žilina 104,20 MHz 
Košice 97,70 MHz 
Prešov 104,10MHz 
Žilina 101,90 MHz 
Banská Bystrica 98,70 MHz 
 
3.2. Údaje o programovej skladbe vysielania 
3.2.1. Označenie programovej služby (názov stanice):  Rádio SiTy 
 
3.2.2. Časový rozsah vysielania: 24 hodinové vysielanie 
 
3.2.3. Navrhovaná programová skladba vysielania: programová skladba je doplnená podľa 
priloženej programovej štruktúry v podaní 
 
3.2.4. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej 
programovej skladby:           
a) Spravodajstvo – 3,69 %         
b) Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0,26 %       
2. ostatná publicistika – 0,26 %       
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 4,81 %        
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – 49,12 % 
d) Ostatný program – 41,86 % 
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3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: 9,02 % 
 
3.2.6. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
0 % 
 
3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
3.2.8. Jazyk vysielania: SLOVENČINA 
 
3.2.9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD/mp3, DVD 
 
 
 
Záver: Podanie č. 4120/2021/P v časti  3.2.2. Časový rozsah vysielania obsahuje údaj 24 hodinové 
vysielanie, pričom v pôvodnej licencii (R/135, RD/18) je uvedené 24 hodinové vysielanie/denne. 
K podaniu však bola priložená programová skladby vysielania, z ktorej je zrejmé, že vysielanie 
prebieha v dňoch pondelok až nedeľa, t,j denne. Nedostatočne uvedený údaj tak nepokladáme za 
problematický. 
Konštatujeme, že žiadosť je v súlade s doterajšou platnou licenciou. 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 8. 11. 2021                                
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1.5; 12-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
Správne konania: 1453/SKL/2021, 1454/SKL/2021, 1455/SKL/2021, 1456/SKL/2021, 

1457/SKL/2021, 1458/SKL/2021, 1459/SKL/2021, 1460/SKL/2021, 
1461/SKL/2021, 1462/SKL/2021, 1463/SKL/2021, 1464/SKL/2021, 
1465/SKL/2021, 1466/SKL/2021, 1467/SKL/2021, 1468/SKL/2021, 
1469/SKL/2021, 1470/SKL/2021, 1471/SKL/2021, 1472/SKL/2021, 
1473/SKL/2021, 1474/SKL/2021, 1475/SKL/2021 

Predmet:  žiadosť o pridelenie frekvencií 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 v rámci výberového 
konania 

Účastník konania:  Best FM Media spol. s r.o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 15. 11. 2021 
Prílohy: žiadosť o udelenie licencií a pridelenie frekvencií s prílohami a doplneniami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu rada môže zmeniť 
základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
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účastník konania. 
  
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí 
žiadnemu z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá 
a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u 
žiadateľov iné dôvody na zamietnutie žiadostí podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 

Účastník konania, spoločnosť Radio ON s.r.o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
8. 10. 2021 požiadal o udelenie licencie a pridelenie frekvencií 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 a 105,6 MHz Stupava na rozhlasové 
terestriálne vysielanie. 

 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/101 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
Best FM, ktorá má platnosť do 5. 12. 2023. Účastník konania je multiregionálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 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 a 105,6 MHz Stupava. 
 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKVE
NCIA 
[MHz] 

KOORDINO
VAL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvencie 

1453/SKL/2021 Bratislava 88,0  50  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1454/SKL/2021 Žarnovica 88,1  200  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1455/SKL/2021 Zvolen 88,1  200  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1456/SKL/2021 Nitra 88,2  200  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1457/SKL/2021 Považská 
Bystrica 89,5  300  Best FM Media 

spol. s r.o. 

1458/SKL/2021 Poprad 90,3  200  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1459/SKL/2021 Kotešová 90,4  200  Best FM Media 
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spol. s r.o. 

1460/SKL/2021 Bratislava 90,6  50  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1461/SKL/2021 Žiar nad 
Hronom 91,0  160  Best FM Media 

spol. s r.o. 

1462/SKL/2021 Piešťany 91,6  500  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1463/SKL/2021 Trebišov 93,0  250  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1464/SKL/2021 Trnava 93,0  200  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1465/SKL/2021 Košice 93,8  2 000 Prideliteľné 
spoločne 

Best FM Media 
spol. s r.o. 1466/SKL/2021 Prešov 94,0  500 

1467/SKL/2021 Nové Mesto 
nad Váhom 95,5  500  Best FM Media 

spol. s r.o. 

1468/SKL/2021 Banská 
Bystrica 95,6  500  Best FM Media 

spol. s r.o. 

1469/SKL/2021 Bratislava 95,6  100  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1470/SKL/2021 Žilina 98,0  250  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1471/SKL/2021 Trenčín 98,9  500  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1472/SKL/2021 Malacky 99,7  50  Best FM Media 
spol. s r.o. 

1473/SKL/2021 Spišská Nová 
Ves 103,3  200  Best FM Media 

spol. s r.o. 

1474/SKL/2021 Bratislava 105,5  50  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1475/SKL/2021 Stupava 105,6  100  Best FM Media 
spol. s r.o. 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do jesenného výberového konania v súlade s parametrami uvedenými v príslušnom 
frekvenčnom liste. 

 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné požadované frekvencie prideliť v súlade 
s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste. Frekvencie 93,8 MHz Košice a 94,0 MHz Prešov je 
možné prideliť iba spoločne. Na všetkých troch frekvenciách v súčasnosti vysiela vysielateľ Best FM 
Media spol. s r.o., ktorému dňa 5. 12. 2023 končí platnosť licencie. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovanej subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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 Súčasné pokrytie (so všetkými pridelenými frekvenciami aj keď nie sú ešte v prevádzke)   15,20 36,06  
11 Bratislava 88 50 0,25 0,50 2 

12 Žarnovica 88,1 200 0,19 0,15 1 
13 Zvolen 88,1 200 1,08 1,18 1 
14 Nitra 88,2 200 0,74 2,05 1 
15 Považská Bystrica 89,5 300 0,27 0,62 1 
16 Poprad 90,3 200 1,13 1,65 1 
17 Kotešová 90,4 200 0,41 0,40 1 

18 Bratislava 90,6 50 0,08 0,93 2 
19 Žiar nad Hronom 91 160 0,66 0,61 1 
20 Piešťany 91,6 500 1,77 2,24 2 
21 Trebišov 93 250 2,26 1,70 1 
22 Trnava 93 200 2,47 3,80 2 
23 Košice 93,8 2 000 2,00 5,00 1 

24 Prešov 94 500 1,04 2,32 1 
25 Nové Mesto nad Váhom 95,5 500 0,91 1,18 2 
26 Banská Bystrica 95,6 500 0,87 2,32 1 
27 Bratislava 95,6 100 0,75 7,20 1 
28 Žilina 98 250 0,61 2,09 1 
29 Trenčín 98,9 500 0,92 2,27 1 

30 Malacky 99,7 50 0,41 0,39 1 
31 Spišská Nová Ves 103,3 200 1,45 2,01 1 
32 Bratislava 105,5 50 0,65 6,64 2 
33 Stupava 105,6 100 0,17 0,22 1 
 Celkovo   18,57 38,39  

 „Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári. 

Vysielateľ s multiregionálnou rozhlasovou licenciou v súčasnosti na všetkých frekvenciách o ktoré 
žiada aj vysiela. Výpočty medzi prevádzkovanými parametrami (pokrytie 15,2 % územia a 36,06 % 
obyvateľov SR) a parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch (pokrytie 18,01 % územia a 37,93 
% obyvateľov SR) poukazujú na rozdiely v pokrytí hlavne u vysielačov (21) Trebišov 93 MHz, (22) 
Trnava 93 MHz a (14) Nitra 88,2 MHz. Dôvodov na prevádzku z inými parametrami môže byť mnoho 
(napr, eliminácia vzájomných rušení, problémy spojené s vysielaním z danej kóty, optimalizácia 
pokrytia cieľovej skupiny, atď.). 

V zozname požadovaných frekvencií dochádza k určitým prekryvom niektorých frekvencií. 
K najvýraznejšiemu prekrytiu dochádza u frekvencií (27) Bratislava 95,6 MHz a (32) Bratislava 105,5 
MHz kde dochádza k prekrytiu 87,86 % územia a 93,8 % obyvateľov pokrývaných z frekvencie (32) 
Bratislava 105,5 MHz. Táto frekvencia ((32) Bratislava 105,5 MHz) je teda teoretický v danom 
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zoskupení požadovaných frekvencií najmenej potrebná. Pri zohľadnení existujúcich rušení vysielačov 
bude prekrytie výraznejšie menšie a vylúčenie tohto vysielača by mohlo spôsobiť zníženie pokrytia 
celej siete (hlavne obyvateľov).“ 
 

* * * 
 

Účastník konania bol listom č. 1453/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj elektronickou 
poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať dňa 
23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol vyzvaný, 
aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia programových typov – podľa platnej 
licencie má byť podiel spravodajstva 1%, avšak vo svojej žiadosti žiadateľ uvádza 1,93%, čo 
nie je v súlade s programovou skladbou a zároveň kvôli tomu vychádza celkový podiel 
programových typov 100,93%. Bolo teda potrebné uviesť správne percentá programových 
typov. 

- § 46 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. navrhovaný podiel celkového vysielacieho času 
vyhradeného programom vo verejnom záujme – vo svojej žiadosti žiadateľ uviedol, že 
vysielateľ vyhradí programom vo verejnom záujem 1,93%, keďže rovnaké percento je 
uvedené aj pri programovom type spravodajstve. Ako je však uvedené vyššie, dané percento 
nezodpovedá programovej skladbe, a preto bolo potrebné po zosúladení percent 
programových typov uviesť aj správny podiel programov vo verejnom záujme. 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby – 
v žiadosti na stranách 3 až 14 bolo uvedené, že žiadateľ bude poskytovať doplnkovú obsahovú 
službu RDS, avšak na strane 15 v bode 3.2.7 je pri špecifikácii rozhlasovej dátovej služby pri 
vysielaní rozhlasovej programovej služby uvedené „Terestriálna vo VKV pásme.“ Uvedené 
informácie bolo preto potrebné zjednotiť a pokiaľ bude žiadateľ poskytovať RDS, bolo 
potrebné túto skutočnosť uviesť v bode 3.2.7. 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. – žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že nie je majetkovo 
prepojený s iným vysielateľom, vydavateľom periodickej tlače ani tlačovou agentúrou 
v Slovenskej republike ani v zahraničí. Podľa uvedeného ustanovenia bol však žiadateľ 
o licenciu povinný uviesť aj to, či je vysielateľom, vydavateľom periodickej tlače alebo 
tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

 
Zároveň bol účastník konania podľa § 46 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. požiadaný, aby uložil 
audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných 
závierok, ak spĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 35 až § 40) s odkazom 
na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že tieto podmienky nespĺňa, bol požiadaný 
o uvedenie tejto skutočnosti. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 28. 10. 2021 listom č. 1453/SKL/2021-3 doplnil, resp. opravil 
svoje podanie o požadované údaje: 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia programových typov, 
- § 46 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. navrhovaný podiel celkového vysielacieho času 

vyhradeného programom vo verejnom záujme, 
- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby – 

účastník konania uviedol nové znenie bodu 3.2.7 žiadosti v nasledovnom znení: „Terestriálna 
vo VKV pásme s doplnkovou službou RDS,“ 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. – účastník konania uviedol, že je vysielateľom 
programovej služby Rádio BEST FM na území Slovenskej republiky a nie je majetkovo 
prepojený s iným vysielateľom, vydavateľom periodickej tlače ani tlačovou agentúrou 
v Slovenskej republike ani v zahraničí. 

 
Účastník konania zároveň uviedol, že nespĺňa podmienky na overovanie účtovnej závierky audítorom 
na základe § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
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Účastník konania na základe výzvy dňa 4. 11. 2021 listom č. 1453/SKL/2021-4 doplnil, resp. opravil 
svoje podanie o požadované údaje: 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia programových typov – účastník 
konania uviedol správne podiely programových typov, 

- § 46 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. navrhovaný podiel celkového vysielacieho času 
vyhradeného programom vo verejnom záujme – účastník konania uviedol správny podiel 
celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme, 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby – 
účastník konania uviedol nové znenie bodu 3.2.7 žiadosti v nasledovnom znení: 
„S doplnkovou službou RDS,“ 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. – účastník konania uviedol, že je vysielateľom 
programovej služby Rádio BEST FM na území Slovenskej republiky a nie je majetkovo 
prepojený s iným vysielateľom, nie je vydavateľom periodickej tlače ani tlačovou agentúrou 
v Slovenskej republike ani v zahraničí ani s nimi nie je majetkovo prepojená. 

 
* * * 

 
Názov programovej služby: Rádio BEST FM 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadované 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 
a 105,6 MHz Stupava 

 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 1 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 22,619 % 
 d) Ostatný program: 76,381 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
1 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
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Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: DVD 
nosič 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
Účastník konania uviedol, že vysiela z priestorov na Strojníckej 31 v Bratislave. Pri vysielaní používa 
technológie EPOS – odbavovací systém od spoločnosti Sepia systems a SEPIA – plánovací, riadiaci 
systém od tej istej spoločnosti. Distribúcia modulácie na vysielače sa uskutočňuje prostredníctvom 
družice THOR, ktorú prevádzkuje spoločnosť TELENOR SATELLITE. Zvuk sa komprimuje 
prostriedkami od spoločnosti SOUND4, používa vysielací procesor SOUND4 FM4. Organizačná 
štruktúra pozostáva z generálneho riaditeľa, pod ktorým sú odbory programový, technický, produkčný, 
obchodný a marketingový. 
Účastník konania tiež uviedol, že momentálne vysiela na 23 frekvenciách, čo z neho robí 3. 
najväčšieho prevádzkovateľa rozhlasových vysielačov na Slovensku. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu uviedol, že vysielanie bude zabezpečené z jeho 
vlastných zdrojov. K tomu priložil potvrdenie o disponibilnom zostatku na účte v banke Tatra banka, 
a.s. s kladnou hodnotou. 
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- žiadosť o pridelenie frekvencie, 
- čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení, 
- prehlásenie, že nie je povinný overovať účtovnú závierku audítorom, 
- projekt Rádia BEST FM, 
- navrhovanú programovú skladbu vysielania,  
- špecifikáciu programových typov,  
- podiel celkového vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme, 
- potvrdenie o disponibilnom zostatku v banke Tatra banka, a.s. s kladnou hodnotou. 
 
Účtovná závierka účastníka konania za obdobie 1/2020 – 12/2020 je uložená v online Registri 
účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke 
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/289036. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na adrese 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že sa 
účastník konania v predmetnom zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

* * * 
 

Z á v e r :  
 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
 

- Rozhodnutím RL/3/2018 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. (nevyužívanie frekvencie na účely, na ktoré mu bola 
pridelená). 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 

 
VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE  

NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  
(Výberové konanie)  

 
 
Žiadateľ Best FM Media spol. s r.o. požiadal dňa 12. 10. 2021 listom č. 1453/SKL/2021 o pridelenie 
nasledujúcich frekvencií: 
Bratislava – Devínska Nová Ves  88,00 MHz  
Žarnovica -  88,10 MHz 
Zvolen -  88,10 MHz 
Nitra -  88,20 MHz 
Považská Bystrica -  89,50 MHz 
Poprad -  90,30 MHz 
Kotešová -  90,40 MHz 
Bratislava – Dúbravka – 90,60 MHz 
Žiar nad Hronom -  91,00 MHz 
Piešťany – 91,60 MHz 
Trebišov -  93,00 MHz 
Trnava -  93,00 MHz 
Košice -  93,80 MHz 
Prešov -  94,00 MHz 
Nové Mesto nad Váhom -  95,50 MHz 
Banská Bystrica -  95,60 MHz 
Bratislava - CBC -  95,60 MHz 
Žilina -  98,00 MHz 
Trenčín -  98,90 MHz 
Malacky -  99,70 MHz 
Spišská Nová Ves -  103,30 MHz 
Bratislava - Petržalka -  105,50 MHz 
Stupava – 105,60 MHz 
 
Predkladá nasledovné údaje: 
 
Žiadateľ:    Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava 
Názov stanice:     Rádio BEST FM 
Časový rozsah vysielania:  24 /7 
 
Navrhovaná programová skladba vysielania: v prílohe štruktúra týždňového vysielania 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené pordľa navrhovanej programovej 
skladby: 
           pôvodne 
a) Spravodajstvo        – 1,93 %        1 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika        – 0 % 
2. ostatná publicistika        – 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy        – 0 % 
2. náboženské programy       – 0 % 
3. literárno-dramatické programy      – 0 % 
4. zábavné programy        – 0 % 
5. hudobné programy        – 22,619 %  
d) Ostatný program        – 76,381 %  
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Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 1,93 %  (pôvodne 1 %) 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: žiadne 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania:  
DVD nosič 
 
 
ZÁVER 
 
Spoločnosť Best FM Media spol. s r.o., Bratislava žiada o pridelenie 23 frekvencií. Vo svojej žiadosti 
uvádza percento programového typu Spravodajstvo 1,93 % a to isté percento aj v navrhovanom 
podiele vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme, pričom tieto údaje 
nie sú v súlade s doteraz platnými licenciami R/101 a RD/23 (v platnej licencii je v oboch prípadoch 
údaj 1 %). Po zrátaní všetkých percent programových typov v žiadosti súčet predstavuje 100,93 %, čo 
tiež nie je v súlade so schválenou licenciou. 
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 

VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE  
NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

(Výberové konanie - doplnenie)  
 
 
Žiadateľ o pridelenie 23 frekvencií Best FM Media spol. s r.o. dňa 28. 10. 2021 reagoval na list 
Kancelárie RVR č. 1453/SKL/2021-2 doplnením údajov. 
 
V špecifikácii programových typov – oprava (PRÍLOHA 1)  uviedol nové podiely. 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 
            nové       pôvodné 
a) Spravodajstvo        – 1,93 %   1 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika        – 0 %        0 % 
2. ostatná publicistika        – 0 %        0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy        – 0 %         0 % 
2. náboženské programy       – 0 %   0 % 
3. literárno-dramatické programy      – 0 %    0 % 
4. zábavné programy        – 0 %   0 % 
5. hudobné programy        – 22,619 %           22,619 
% 
d) Ostatný program        – 75,451 %           76,381 
% 
 
 
V PRÍLOHE 2 žiadateľ Best FM Media potvrdil podiel celkového vysielacieho času vyhradeného 
programov vo verejnom záujme 1,93 % (pôvodne 1 %). 
 
ZÁVER 
 
Uvedené percentá podielov programových typov, ktoré žiadateľ dodal v doplnených prílohách, nie sú 
v súlade s údajmi schválenými v súčasne platných licenciách  R/101 a RD/23. V schválenej licencii je 
uvedené percento programového typu Spravodajstvo 1 % a taktiež podiel vysielacieho času 
vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme 1 %. V novej žiadosti a aj v doplnení je to 
v oboch prípadoch 1,93 %.  
V doplnení žiadateľ upravil podiel programového typu Ostatný program z pôvodného  76,381 % na 
75,451 %, čím síce upravil súčet podielov programov na 100 %, ale podiel Ostatného programue nie 
je v súlade s platnými licenciami R/101 a RD/23 (76,381 %). 
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 

VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE  
NA ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

(Výberové konanie – doplnenie 2)  
 
 
Žiadateľ o pridelenie 23 frekvencií Best FM Media spol. s r.o. dňa 4. 11. 2021 doplnil žiadosť o 
požadované údaje. V prílohe 1 opravil navrhovaný podiel programových typov v bežnom týždni a  
podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme tak, že sú v súlade 
s údajmi v platných licenciách R/101 a RD/23 
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   1.6; 36,39,40,41,42 
 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1477/SKL/2021, 1480/SKL/2021, 1481/SKL/2021, 1482/SKL/2021, 

1483/SKL/2021 
Predmet:   žiadosť o pridelenie frekvencií 91,3 MHz Banská Bystrica, 98,7 MHz Banská 

Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 104,2 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin 
Účastník konania:  Rádio Mária Slovensko, s.r.o. 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  15. 11. 2021 
Prílohy:  žiadosť o pridelenie frekvencie so všetkými prílohami 
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1. V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila 
na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 
 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na 
svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
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 (8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 

* * * 
 
Účastník konania, Rádio Mária Slovensko s.r.o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
14. 10. 2021 požiadal o pridelenie frekvencií 91,3 MHz Banská Bystrica, 98,7 MHz Banská Bystrica, 
101,9 MHz Žilina, 104,2 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin. 
 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/148 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
Mária, ktorá má platnosť do 9. 6. 2029. Účastník konania je regionálnym vysielateľom 
prostredníctvom frekvencií 91,1 MHz Rimavská Sobota, 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, 102,1 MHz Považská Bystrica, 103,9 MHz Spišská Nová Ves, 104,4 MHz Michalovce, 
107,5 MHz Prešov, 107,7 MHz Košice. Z oznámení doručených Rade účastníkom konania do 
doby tvorby tohto materiálu vyplýva, že doposiaľ bolo vysielanie programovej služby Rádio 
Mária spustené na frekvenciách 103,9 MHz Spišská Nová Ves, 91,8 MHz Trenčín, 107,5 MHz 
Prešov a 107,7 MHz Košice    
 

Prehľadová tabuľka: 

ČÍSLO 
KONANIA LOKALITA 

FR
E

K
V

E
N

C
IA

 
[M

H
z]

 

KOORDIN
OVAL 

V
Ý

K
O

N
 (W

) 
 Poznámky 

ÚČASTNÍK 
KONANIA 

1477/SKL/
2021 

 
 

Banská 
Bystrica 91,3 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

1480/SKL/
2021 

 
 

Banská   
Bystrica 

98,7 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

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

1481/SKL/
2021 

 
 

Žilina 
101,9 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 
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Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do výberového konania v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste.  
 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica, 98,7 
MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz Žilina, 104,2 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin prideliť v súlade s 
parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch.  
 
V prípade 91,3 MHz Banská Bystrica ide o frekvenciu uvoľnenú po odňatí licencie vysielateľovi 
RÁDIO ONE ROCK, s.r.o., pričom vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. V prípade 
98,7 MHz Banská Bystrica ide o frekvenciu uvoľnenú po odňatí licencie vysielateľovi Rádio Šport 
s.r.o., pričom vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. V prípade 101,9 MHz Žilina ide 
o frekvenciu, ktorá bola pôvodne zaradená vo VK JAR 2017, vtedy o jej pridelenie požiadal vysielateľ 
RADIO ROCK s.r.o. – žiadosť o pridelenie frekvencie mu však bola zamietnutá a následne bolo 
rozhodnutie RVR predmetom súdneho prieskumu. Frekvencia 104,2 MHz Žilina je uvoľnená po 
odňatí licencie vysielateľovi Rádio Šport s.r.o. a vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. 
Frekvencia 107,2 MHz Martin je uvoľnená po odňatí licencie vysielateľovi RÁDIO ONE ROCK, 
s.r.o. a vo VK JESEŇ 2020 o jej pridelenie nikto nepožiadal. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 

s regionálnou rozhlasovou licenciou, žiada o pridelenie frekvencií: 
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 Súčasné pokrytie   10,54 17,34  

1482/SKL/
2021 

 
 

Žilina 104,2 

 

500 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

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

1483/SKL/
2021 

 
 

Martin 107,2 

 

250 

  
SITY MEDIA s.r.o. 

Rádio Mária Slovensko s.r.o. 
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35 Banská Bystrica 91,3 500 0,94 2,36 2 
38 Banská Bystrica 98,7 500 1,56 2,54 3 
39 Žilina 101,9 500 0,49 2,04 2 
40 Žilina 104,2 500 0,68 2,12 3 
41 Martin 107,2 250 1,45 2,00 2 

 Celkovo   14,22 24,28  

 
„Pridelenie frekvencie z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia Úradu 
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári.  
Nie je však jasné prečo žiadateľ žiada súčasne dve frekvencie v Banskej Bystrici (35 a 38), aj keď 
majú iné pokrytie. Pokrytie z týchto dvoch vysielačov je 1,6 % územia SR a 2,59 % obyvateľov SR, 
pričom sa prekrýva 0,9 % územia SR (96,04 % z pokrytého územia frekvencie s menším pokrytím 
územia) a 2,31 % obyvateľov SR (97,95 % z pokrytých obyvateľov frekvencie s menším pokrytím 
obyvateľov). Hodnoty prekrytia frekvencií v tejto lokalite sú uvedené v priloženom dokumente 
"Prešetrenie vzájomných prekrytí voľných rozhlasových frekvencií zaradených do VK.docx" v časti 
"Oblasť Banská Bystrica + Zvolen".  
Ďalej nie je jasné prečo žiadateľ žiada súčasne dve frekvencie v Žiline (39 a 40), aj keď majú iné 
pokrytie. Pokrytie z týchto dvoch vysielačov je 0,75 % územia SR a 2,35 % obyvateľov SR, pričom sa 
prekrýva 0,43 % územia SR (86,6 % z pokrytého územia frekvencie s menším pokrytím územia) 
a 1,8 % obyvateľov SR (88,47 % z pokrytých obyvateľov frekvencie s menším pokrytím obyvateľov). 
Hodnoty prekrytia frekvencií v tejto lokalite sú uvedené v priloženom dokumente "Prešetrenie 
vzájomných prekrytí voľných rozhlasových frekvencií zaradených do VK.docx" v časti "Oblasť Žilina 
+ Považská Bystrica + Kotešová".  
V konečnom dôsledku je možné po pridelení frekvencie vysielacie miesto v istej miere presúvať 
v určitých rozmeroch. Žiadateľ pravdepodobne svoje konanie zdôvodni na ústnom vypočutí.“ 
 
V súvislosti so simultánnou žiadosťou o dve frekvencie v Žiline a dve frekvencie v Banskej 
Bystrici účastník konania vo svojej žiadosti o pridelenie frekvencií uvádza, cit.: 
„Máme záujem o pridelenie ktorejkoľvek jednej frekvencie v Banskej Bystrici a ktorejkoľvek jednej 
frekvencie v Žiline.“ 

 
* * *   

 
Účastník konania bol listom č. 1477/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj elektronickou 
poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať 
dňa 23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol 
vyzvaný, aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: Formulár žiadosti obsahuje čestné vyhlásenie o 
majetkovom prepojení žiadateľa. Žiadateľ v ňom uvádza, že nie je vysielateľom rozhlasovej 
programovej služby v SR. Spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. pritom bola dňa 24. 3. 
2021 rozhodnutím č. R/148/2021 udelená licencia na vysielanie rozhlasovej programovej 
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služby Rádio Mária. Vzhľadom na uvedené je potrebné informáciu o tom, či je žiadateľ 
vysielateľom, uviesť do súladu so skutočným stavom.    

 
Zároveň bol účastník konania podľa § 46 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. požiadaný, aby uložil 
audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných 
závierok, ak spĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 35 až § 40) s odkazom 
na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že tieto podmienky nespĺňa, bol požiadaný 
o uvedenie tejto skutočnosti. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 4. 11. 2021 listom č. 1477/SKL/2021-3 doplnil svoje podanie 
o nasledovné: 

- Čestné vyhlásenie podľa § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. s informáciou o tom, že 
spoločnosť Rádio Mária Slovensko s.r.o. je vysielateľom s licenciou na rozhlasové terestriálne 
vysielanie, 

- Informáciu o tom, že audítorom overená účtovná závierka za rok 2020 je uložená v Registri 
účtovných závierok.  

 
* * * 

 
Názov programovej služby: Rádio Mária 
 
Údaje o vysielaní: 
 
Časový rozsah vysielania:  24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie: 91,3 MHz Banská Bystrica, 98,7 MHz Banská Bystrica, 101,9 MHz   

Žilina, 104,2 MHz Žilina, 107,2 MHz Martin 
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
 
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 2,79 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 7,33 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.     detské programy – 0,37 % 
2.     náboženské programy – 69,42 % 
3.     literárno-dramatické programy – 2,61 % 
4.     zábavné programy – 0 % 
5.     hudobné programy – 1,31 % 

d)    Ostatný program – 16,17 % 
 
Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 82,51 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský  
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: USB 
 
Organizačné a technické zabezpečenie:  
Účastník konania k organizačnému zabezpečeniu na strane 6 žiadosti uviedol, že štúdio je 
lokalizované na adrese Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava, pričom predložil súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti v predmetnej nehnuteľnosti. 
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K personálnemu zabezpečeniu uviedol, že bude realizované zamestnancami občianskeho združenia 
Rádio Mária Slovensko o.z. v štruktúre: programový riaditeľ, 2x produkčný asistent, 1x audio technik, 
1x koordinátor a 1x externý technik. 
 
K technickému zabezpečeniu účastník konania uviedol, že vysielanie bude pripravované v troch 
nezávislých miestnostiach, ktoré sú plne vybavené na nahrávanie a priame vysielanie: Hlavné OnAir 
Štúdio, Guest Room a Production Room. Žiadateľ má k dispozícii odbavovací systém DJPro od firmy 
Axel Technology Taliansko, ktorý obsahuje moduly špecifikované na str. 4 formuláru žiadosti. Ďalej 
uvádza, že mobilné štúdiá sú vybavené mixážnymi pultami SoundKing DM20 s príslušenstvom. 
Výstupný signál je spracovávaný zvukovým procesorom Orban Optimod-FM 5500. Aktuálne je 
vysielanie šírené pomocou internetového streamu zo servera Icecast2 a na frekvenciách pre DAB.  
 
Finančné zabezpečenie:  
V súvislosti s preukázaním existencie, resp. skutočnej možnosti získania finančných prostriedkov na 
ďalšie uskutočňovanie vysielania účastník konania doručil Rade: 
-     Účtovnú závierku spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. zostavenú k 31. 12. 2020, 
- Výpis z účtu Rádio Mária Slovensko s.r.o. vedeného v Tatra banka, a.s., na ktorom je evidovaný 

kladný zostatok.  
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- Žiadosť o udelenie licencie – formulár žiadosti, 
- Čestné vyhlásenie o majetkovom a personálnom prepojení podľa § 42 a § 43 zákona č. 308/2000 

Z.z., + jeho doplnenie/oprava, 
- Programovú štruktúra vysielania + podiely programových typov vo vysielaní, 
- Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. na 

adrese Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, 
- Vyjadrenie k žiadosti o pridelenie dvoch frekvencií v rovnakom mieste, 
- Účtovnú závierku spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. zostavenú k 31. 12. 2020, 
- Výpis z účtu Rádio Mária Slovensko s.r.o. vedeného v Tatra banka, a.s., na ktorom je evidovaný 

kladný zostatok.  
 

Účtovná závierka spoločnosti Rádio Mária Slovensko s.r.o. zostavená k 31. 12. 2020 je dostupná 
v registri účtovných závierok na adrese https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/show/1903290 a bola auditovaná dňa 18. 5. 2021. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na 
adrese https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že 
sa účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, potvrdenia zdravotných 
poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované 
nedoplatky, zabezpečila Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
 

Z á v e r :  
 

Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
 
 
 
 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1903290
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1903290
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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PREHĽAD SANKCIÍ : 
 

- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Stanovisko programového odboru k žiadosti o zmenu licencie na vysielanie (výberové 
konanie) rozhlasovej programovej služby 

Rádio Mária 
Podanie č. 3872/2021/P zo dňa 14. 10. 2021. 

(Banská Bystrica  91,3 MHz, Banská Bystrica  98,7 MHz, Žilina 101,9 MHz,  
Žilina 104,2 MHz,  Martin 107,2 MHz) 

 

 
Žiadateľ licencie:  Rádio Mária Slovensko s.r.o., Bratislava 
 
Názov stanice: Rádio Mária 
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín  
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni, podľa navrhovanej programovej  
skladby: 
a) Spravodajstvo – 2,79 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 7,33% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy – 0,37 % 
2. náboženské programy – 69,42 % 
3. literárno-dramatické programy – 2,61 % 
4. zábavné programy – 0 % 
5. hudobné programy – 1,31 % 
d) Ostatný program: 16,17 % 
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 82,51 %  
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: NIE  
 
Jazyk vysielania: SLOVENSKÝ 
 
 
ZÁVER 
Žiadateľ je držiteľom  licencií č. R/148, RD/31.  
Programový odbor nemá k žiadosti pripomienky. 
 
Bratislava, 26. 10. 2021        

 



 1 

1.7; 4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 

 
 
 
 
 
Správne konania: 1445/SKL/2021, 1446/SKL/2021, 1447/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť o pridelenie frekvencií 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves, 97,2 

MHz Bratislava – Technopol, 106,1 MHz Bratislava v rámci výberového konania 
Účastník konania:  Radio ON s.r.o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 11. 11. 2021 
Prílohy: žiadosť o udelenie licencií a pridelenie frekvencií s prílohami a doplneniami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu rada môže zmeniť 
základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 



 3 

účastník konania. 
  
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí 
žiadnemu z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá 
a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u 
žiadateľov iné dôvody na zamietnutie žiadostí podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 

Účastník konania, spoločnosť Radio ON s.r.o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
8. 10. 2021 požiadal o udelenie licencie a pridelenie frekvencií 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová 
Ves, 97,2 MHz Bratislava – Technopol a 106,1 MHz Bratislava na rozhlasové terestriálne vysielanie. 

 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/99 na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio 
THE END, ktorá má platnosť do 17. 8. 2023. Účastník konania je lokálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves, 97,2 MHz 
Bratislava – Technopol a 106,1 MHz Bratislava. 
 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKVE
NCIA 
[MHz] 

KOORDINO
VAL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvencie 

1445/SKL/2021 
Bratislava – 

Devínska 
Nová Ves 

97,2 
 

100 Prideliteľné 
spoločne 

FM media s.r.o. 
Radio ON s.r.o. 

1446/SKL/2021 Bratislava - 
Technopol 97,2  

250 

1447/SKL/2021 Bratislava 106,1  50  SUB FM s.r.o. 
Radio ON s.r.o. 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do jesenného výberového konania v súlade s parametrami uvedenými v príslušnom 
frekvenčnom liste. 

 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné požadované frekvencie prideliť v súlade 
s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste. Frekvencie 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová 
Ves a 97,2 MHz Bratislava – Technopol je možné prideliť iba spoločne. Na všetkých troch 
frekvenciách v súčasnosti vysiela vysielateľ Radio ON s.r.o., ktorému dňa 17. 8. 2023 končí platnosť 
licencie. 
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Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovanej subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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 Súčasné pokrytie   1,48 8,99  
3 Bratislava – Devínska Nová Ves 97,2 100 0,42 0,67 2 
4 Bratislava - Technopol 97,2 250 1,01 7,53 2 
5 Bratislava 106,1 50 0,40 2,08 2 
 Celkovo   1,50 9,02  

„Pridelenie frekvencie z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári. 

Vysielateľ s multiregionálnou rozhlasovou licenciou v súčasnosti na všetkých frekvenciách o ktoré 
žiada aj vysiela. Výpočty medzi prevádzkovanými parametrami (pokrytie 1,48 % územia a 8,99 % 
obyvateľov SR) a parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch (pokrytie 1,48 % územia a 9,0 % 
obyvateľov SR) nepoukazujú na rozdiely v pokrytí. 

V zozname požadovaných frekvencií dochádza k určitým prekryvom niektorých frekvencií. K 
prekrytiu dochádza u frekvencií (3) Bratislava – Devínska Nová Ves 97,2 MHz a (5) Bratislava 106,1 
MHz kde dochádza k prekrytiu 70,28 % územia pokrývaného z frekvencie (5) Bratislava 106,1 MHz a 
48,59 % obyvateľov pokrývaných z frekvencie (3) Bratislava – Devínska Nová Ves 97,2 MHz. Toto 
prekrytie však nie je veľké a frekvencie sa vzájomne dopĺňajú. Pri zohľadnení existujúcich rušení 
vysielačov bude prekrytie oproti uvádzanému výraznejšie menšie.“ 
 

* * * 
 

Účastník konania bol listom č. 1447/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj elektronickou 
poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať dňa 
23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol vyzvaný, 
aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia programových typov – programová 
skladba uvedená v žiadosti je totožná s poslednou platnou programovou skladbou, avšak je 
nesúlad v percentách programových typov hudobný program a ostatný program. Podľa platnej 
licencie má byť podiel hudobných programov 9,52% (v žiadosti uvedené 8,33%) a podiel 
ostatného programu 86,95% (v žiadosti uvedené 88,14%). Z toho dôvodu bolo potrebné 
zosúladiť percentá programových typov s platnou licenciou. 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby – 
v žiadosti na strane 3 a 4 bolo uvedené, že žiadateľ bude poskytovať doplnkovú obsahovú 
službu RDS, avšak na strane 7 v bode 3.2.7 je pri špecifikácii rozhlasovej dátovej služby pri 
vysielaní rozhlasovej programovej služby uvedené „Terestriálna vo VKV pásme.“ Uvedené 
informácie bolo preto potrebné zjednotiť a pokiaľ bude žiadateľ poskytovať RDS, bolo 
potrebné túto skutočnosť uviesť v bode 3.2.7. 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. – žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol, že nie je majetkovo 
prepojený s iným vysielateľom, vydavateľom periodickej tlače ani tlačovou agentúrou 
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v Slovenskej republike ani v zahraničí. Podľa uvedeného ustanovenia bol však žiadateľ 
o licenciu povinný uviesť aj to, či je vysielateľom, vydavateľom periodickej tlače alebo 
tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí. 

 
Zároveň bol účastník konania podľa § 46 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. požiadaný, aby uložil 
audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných 
závierok, ak spĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 35 až § 40) s odkazom 
na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že tieto podmienky nespĺňa, bol požiadaný 
o uvedenie tejto skutočnosti. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 29. 10. 2021 listom č. 1447/SKL/2021-3 doplnil, resp. opravil 
svoje podanie o požadované údaje: 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia programových typov – účastník 
konania uviedol správne podiely programových typov, 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby – 
účastník konania uviedol nové znenie bodu 3.2.7 žiadosti v nasledovnom znení: „Terestriálna 
vo VKV pásme s doplnkovou službou RDS,“ 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. – účastník konania uviedol, že je vysielateľom 
programovej služby Rádio THE END na území Slovenskej republiky a nie je majetkovo 
prepojený s iným vysielateľom, vydavateľom periodickej tlače ani tlačovou agentúrou 
v Slovenskej republike ani v zahraničí. 

 
Účastník konania zároveň uviedol, že nespĺňa podmienky na overovanie účtovnej závierky audítorom 
na základe § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 4. 11. 2021 listom č. 1447/SKL/2021-4 doplnil, resp. opravil 
svoje podanie o požadované údaje: 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby – 
účastník konania uviedol nové znenie bodu 3.2.7 žiadosti v nasledovnom znení: 
„S doplnkovou službou RDS,“ 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. – účastník konania uviedol, že je vysielateľom 
programovej služby Rádio THE END na území Slovenskej republiky a nie je majetkovo 
prepojený s iným vysielateľom, nie je vydavateľom periodickej tlače ani tlačovou agentúrou 
v Slovenskej republike ani v zahraničí ani s nimi nie je majetkovo prepojená. 

 
* * * 

 
Názov programovej služby: Rádio THE END 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie:  97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves, 97,2 MHz Bratislava – 

Technopol a 106,1 MHz Bratislava 
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 1,93 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 1,6 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
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 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 9,52 % 
 d) Ostatný program: 86,95 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
3,53 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: DVD 
nosič 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
Účastník konania uviedol, že vysiela z priestorov na Vyšehrádskej 12 v Bratislave. Pri vysielaní 
používa technológie EPOS – odbavovací systém od spoločnosti Sepia systems a SEPIA – plánovací, 
riadiaci systém od tej istej spoločnosti. Distribúcia modulácie na vysielače sa uskutočňuje 
prostredníctvom IP v medzinárodnej sieti internet. Zvuk sa komprimuje prostriedkami od spoločnosti 
SOUND4, používa vysielací procesor SOUND4 IMPACT. Organizačná štruktúra pozostáva 
z generálnej riaditeľky, pod ktorou sú odbory programový, technický, produkčný, obchodný 
a marketingový. 
Účastník konania tiež uviedol, že momentálne vysiela na frekvenciách 97,2 MHz Bratislava – 
Devínska Nová Ves a 97,2 MHz Bratislava – Technopol. Kancelária Rady v tejto súvislosti uvádza, že 
účastník konania medzičasom oznámil, že dňa 8. 10. 2021 spustil vysielanie na frekvencii 106,1 MHz 
Bratislava. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu uviedol, že vysielanie bude zabezpečené z jeho 
vlastných zdrojov. K tomu priložil potvrdenie o disponibilnom zostatku na účte v banke Tatra banka, 
a.s. s kladnou hodnotou. 
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- žiadosť o pridelenie frekvencie, 
- čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení, 
- prehlásenie, že nie je povinný overovať účtovnú závierku audítorom, 
- projekt Rádia THE END, 
- navrhovanú programovú skladbu vysielania,  
- špecifikáciu programových typov,  
- podiel celkového vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme, 
- potvrdenie o disponibilnom zostatku v banke Tatra banka, a.s. s kladnou hodnotou. 
 
Účtovná závierka účastníka konania za obdobie 4/2020 – 3/2021 je uložená v online Registri 
účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke 
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/534692. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na adrese 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že sa 
účastník konania v predmetnom zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

* * * 
 

Z á v e r :  
 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 



 8 

KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  
 
 

STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI O UDELENIE  LICENCIE NA 
ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

 
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 8. 10. 2021 pod evidenčným č. 
3796/2021/P podanie, v ktorom vysielateľ Radio ON s.r.o. žiada o udelenie licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie Rádia THE END zo dňa 8. 10. 2021. 
 
Podkladom pre stanovisko PgO je žiadosť vysielateľa o pridelenie nasledovných frekvencií 
 

  97,20 MHz – lokalita Bratislava – Technopol 
  97,20 MHz – lokalita Bratislava – Devínska Nová Ves 
106,10 MHz – lokalita Bratislava – Dúbravka 
   

 
Podkladom pre stanovisko PgO je zámer vysielateľa na požadovaných frekvenciách šíriť program 
rozhlasovej programovej služby Rádia THE END. 
 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
 

Držiteľ licencie: Radio ON s.r.o., Farského 8/1270, 851 01 Bratislava 
Číslo licencie: R/99 zo dňa 16. 08. 2007 
Názov programovej služby: Rádio THE END 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 

3.1      Požadovaný druh licencie: lokálna 
 
3.2 ÚDAJE O PROGRAME VYSIELANIA 
 

3.2.1    Označenie programovej služby (názov stanice): Rádio THE END 

3.2.2    Časový rozsah vysielania: 24/7 

3.2.3    Navrhovaná programová skladba vysielania: Programová skladba je doplnená podľa  
priloženej programovej štruktúry v podaní 
 
3.2.4 Navrhované podiely programových typov za týždeň, určených podľa navrhovanej 

programovej skladby:  
 
Podiely programových typov v bežnom týždni: 
 
1. Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 1,93 %        
b) Publicistika: 
 1. Politická publicistika: min. 0 % 
 2. Ostatná publicistika: min. 1,6 %  
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. Detské programy: min. 0 % 
 2. Náboženské programy: min. 0 % 
 3. Literárno-dramatické programy: min. 0 % 
 4. Zábavné programy: min. 0 % 
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 5. Hudobné programy: 8,33 % (pôv. 9,52 %) 
      d) ostatný program: 88,14 % (pôv. 86,95 %)  
 
3.2.5  Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: 3,53 % 

3.2.6   Podiel preberaných programov od iných vysielateľov: 0 %.  

3.2.7   Jazyk vysielania: slovenský 

3.2.8   Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: 
terestriálne vo VKV pásme 

3.2.9  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: DVD nosič 
 
 
ZÁVER 
 
Podanie č. 3796/2021/P vyššie uvedeného žiadateľa obsahuje z hľadiska programového odboru všetky 
požadované údaje. Po preskúmaní doručenej žiadosti a jej porovnaním s doterajšou platnou licenciou 
R/99 podľa rozhodnutia R/99/RZL/79/2020 zo dňa 26. 8. 2020      sme však zistili, že hoci programová 
skladba v doručenej žiadosti je totožná s programovou skladbou, ktorá bola podkladom k posledne 
platnej licencii, percentuálne podiely hudobných programov sú v žiadosti z 8.10.2021 8,33 % oproti 
platnej licencii, kde je podiel 9,52 % a zároveň i percentuálny podiel ostatných programov je teraz 
88,14 % oproti 86,95 % podľa platnej licencie. Navrhujeme zosúladiť uvedené nezrovnalosti. 
 
 
  
 
Bratislava 26. 10. 2021         
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU  
 
 

STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI O UDELENIE  LICENCIE NA 
ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  

 
Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu zaevidovala dňa 8. 10. 2021 pod evidenčným č. 
3796/2021/P podanie, v ktorom vysielateľ Radio ON s.r.o. žiada o udelenie licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie Rádia THE END. Na základe listu č. 1447/SKL/2021-2 doplnil vysielateľ svoju 
žiadosť dňa 29.10.2021 (pod. č. 4027/2021/P), v ktorom opravil a doplnil požadované údaje.  
 
Podkladom pre stanovisko PgO je žiadosť vysielateľa o pridelenie nasledovných frekvencií 
 

  97,20 MHz – lokalita Bratislava – Technopol 
  97,20 MHz – lokalita Bratislava – Devínska Nová Ves 
106,10 MHz – lokalita Bratislava – Dúbravka 
   

 
Podkladom pre stanovisko PgO je zámer vysielateľa na požadovaných frekvenciách šíriť program 
rozhlasovej programovej služby Rádia THE END. 
 
 
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
 

Držiteľ licencie: Radio ON s.r.o., Farského 8/1270, 851 01 Bratislava 
Číslo licencie: R/99 zo dňa 16. 08. 2007 
Názov programovej služby: Rádio THE END 
 
3. ÚDAJE O VYSIELANÍ 
 

3.1      Požadovaný druh licencie: lokálna 
 
3.2 ÚDAJE O PROGRAME VYSIELANIA 
 

3.2.1    Označenie programovej služby (názov stanice): Rádio THE END 

3.2.2    Časový rozsah vysielania: 24/7 

3.2.3    Navrhovaná programová skladba vysielania: Programová skladba je súčasťou podania č. 
3796/2021/P 
 
3.2.5 Navrhované podiely programových typov za týždeň, určených podľa navrhovanej 

programovej skladby:  
 
Podiely programových typov v bežnom týždni: 
 
1. Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 1,93 %        
b) Publicistika: 
 1. Politická publicistika: min. 0 % 
 2. Ostatná publicistika: min. 1,6 %  
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. Detské programy: min. 0 % 
 2. Náboženské programy: min. 0 % 
 3. Literárno-dramatické programy: min. 0 % 
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 4. Zábavné programy: min. 0 % 
 5. Hudobné programy: 9,52 % 
      d) ostatný program: 86,95 %  
 
3.2.5  Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: 3,53 % 

3.2.6   Podiel preberaných programov od iných vysielateľov: 0 %.  

3.2.7   Jazyk vysielania: slovenský 

3.2.8   Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: 
terestriálna vo VKV pásme s doplnkovou službou RDS 

3.2.9  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: DVD nosič 
 
 
ZÁVER 
 
Podanie č. 3796/2021/P, doplnené listom č. 4027/2021/P  zo dňa 29. 10. 2021 vyššie uvedeného 
žiadateľa obsahuje z hľadiska programového odboru všetky požadované údaje.  
Podiely programových typov ostali nezmenené a sú v súlade s doterajšou platnou licenciou R/99. 
 
  
 
Bratislava 2. 11. 2021         
 



 
 

1 

 1.8; 6, 12, 19, 21, 23, 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 

 
 
 
 
 
 
Správne konania: 1447/SKL/2021, 1453/SKL/2021, 1460/SKL/2021, 1462/SKL/2021, 

1464/SKL/2021, 1474/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť o pridelenie frekvencie 106,1 MHz Bratislava, 88,0 MHz Bratislava, 90,6 

MHz Bratislava, 91,6 MHz Piešťany, 93,0 MHz Trnava, 105,5 MHz Bratislava 
v rámci výberového konania 

Účastník konania:  SUB FM s. r. o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 15. 11. 2021 
Prílohy: žiadosť o udelenie licencie so všetkými prílohami 



 
 

2 

V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu rada môže zmeniť 
základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
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účastník konania. 
  
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí 
žiadnemu z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá 
a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u 
žiadateľov iné dôvody na zamietnutie žiadostí podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 

Účastník konania, spoločnosť SUB FM s.r.o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
22. 9. 2021 požiadal o pridelenie frekvencií 106,1 MHz Bratislava, 88,0 MHz Bratislava, 90,6 MHz 
Bratislava, 91,6 MHz Piešťany, 93,0 MHz Trnava, 105,5 MHz Bratislava na rozhlasové terestriálne 
vysielanie. 

 
Účastník konania je držiteľom licencie na vysielanie č. R/149, je regionálnym vysielateľom na 
frekvenciách 104,5 MHz Prievidza a 105,9 MHz Nitra. 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvenciu 

1447/SKL/2021 Bratislava 106,1  50  SUB FM s.r.o. 
Radio ON s.r.o. 

1453/SKL/2021 Bratislava 88,0  50  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1460/SKL/2021 Bratislava 90,6  50  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1462/SKL/2021 Piešťany 91,6  500  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1464/SKL/2021 Trnava 93,0  200  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

1474/SKL/2021 Bratislava 105,5  50  
Best FM Media 

spol. s r.o. 
SUB FM s.r.o. 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
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zaradiť do jesenného výberového konania v súlade s parametrami uvedenými v príslušnom 
frekvenčnom liste. 

 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné požadované frekvencie prideliť v súlade 
s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste. Na frekvencii 106,1 MHz Bratislava v súčasnosti 
vysiela vysielateľ Radio ON s.r.o., ktorému dňa 17. 8. 2023 končí platnosť licencie. Na zvyšných 
piatich frekvenciách v súčasnosti vysiela vysielateľ Best FM Media spol. s r.o., ktorému dňa 
5. 12. 2023 končí platnosť licencie. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovanej subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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 Súčasné pokrytie   1,56 3,66  
5 Bratislava 106,1 50 0,40 2,08 2 

11 Bratislava 88 50 0,25 0,50 2 
18 Bratislava 90,6 50 0,08 0,93 2 
20 Piešťany 91,6 500 1,77 2,24 2 
22 Trnava 93 200 2,47 3,80 2 

32 Bratislava 105,5 50 0,65 6,64 2 
 Celkovo   6,17 17,02  

„Pridelenie frekvencie z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári. 

Nie je však jasné prečo žiadateľ žiada súčasne o štyri Bratislavské frekvencie (5, 11, 18 a 32), aj 
keď majú z hľadiska umiestenia teoreticky iné pokrytie. Pokrytie z týchto štyroch frekvencií je 1,05 % 
územia SR a 8,08 % obyvateľov SR, pričom sa prekrýva (prekrytím sa rozumie dvoj a viac násobné 
pokrytie) 0,3 % územia SR (28,24 % z celkového pokrytého územia z týchto štyroch vysielačov) 
a 1,93 % obyvateľov SR (23,84 % z celkovo pokrytých obyvateľov z týchto štyroch vysielačov). K 
najväčšiemu prekryvu dochádza pri frekvenciách (5) Bratislava 106,1 MHz a (18) Bratislava 90,6 
MHz. Hodnoty prekrytia jednotlivých dvojíc frekvencií sú uvedené v priloženom dokumente 
"Prešetrenie vzájomných prekrytí voľných rozhlasových frekvencií zaradených do VK.docx" v časti 
"Oblasť Bratislava + Stupava". 

V konečnom dôsledku je možné po pridelení frekvencie vysielacie miesto v istej miere presúvať 
v určitých rozmeroch. Žiadateľ pravdepodobne svoje konanie zdôvodni na ústnom vypočutí.“ 

 
* * * 

 
Účastník konania bol listom č. 1474/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj elektronickou 
poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať dňa 
23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol vyzvaný, 
aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 
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- § 46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. doklady preukazujúce technické a organizačné 
predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie. 

 
Účastník konania na základe výzvy dňa 29. 10. 2021 e-mailom a následne listom č. 1474/SKL/2021-4 
doplnil svoje podanie o tieto údaje: 

- údaje o položkách vysielacieho štúdia, vysielača a nahrávacieho štúdia, ktoré účastník konania 
nakúpi v prípade pridelenia frekvencií. 

 
 * * * 

 
Názov programovej služby: SUB FM 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie: 106,1 MHz Bratislava, 88,0 MHz Bratislava, 90,6 MHz Bratislava, 91,6 

MHz Piešťany, 93,0 MHz Trnava a 105,5 MHz Bratislava 
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 0 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 12,5 % 
 d) Ostatný program: 87,5 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
12,5 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: 
DVD, formát mp3 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
K organizačnému zabezpečeniu účastník konania uviedol, že má zarezervovanú vysielaciu techniku 
a priestory. Vysielanie má byť plne automatizované. 
K technickému zabezpečeniu účastník konania uviedol, že vysielanie bude plne automatizované. 
Prílohou žiadosti je aj zoznam technológie, ktorú účastník konania zabezpečí v prípade získania 
licencie (položky vysielacieho štúdia, položky vysielač, položky nahrávacie štúdio). 
K personálnemu zabezpečeniu vysielania účastník konania uviedol, že ľudské zdroje bude tvoriť 
vedenie spoločnosti, ktoré sa postará o vybudovanie potrebnej vysielacej infraštruktúry a bude sa tiež 
starať o plánovanie a odbavovanie vysielania. Účastník konania uviedol, že má predbežne 
alokovaných moderátorov. Samostatne si zabezpečí aj výrobu zvukovej grafiky, nahrávanie 
reklamných spotov a čítaných oznamov a tiež externú inžinierku ekonómie a obchodného zástupcu.  
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Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu uviedol v žiadosti, že zdrojom financovania rádia budú 
vlastné finančné zdroje, príjmy z reklamy a vlastné zdroje z podnikateľskej činnosti. Uvedené doložil 
výpisom z business účtu z banky Slovenská sporiteľňa, a.s. s kladným zostatkom. 
  
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií, 
- navrhovanú programovú skladbu vysielania, 
- potvrdenie o kladnom zostatku na účte vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s. 
- čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení,  
- vyhlásenie o tom, že nespĺňa podmienky uloženia overenia účtovnej závierky audítorom podľa  

§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 
- údaje o technickom zabezpečení vysielania. 
 
Účtovná závierka účastníka konania za obdobie 6/2020 – 12/2020 je uložená v online Registri 
účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke 
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1915578. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na adrese 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že sa 
účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

* * * 
 

Z á v e r :  
 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 
STANOVISKO PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI O UDELENIE  LICENCIE NA 

ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE 

(výberové konanie) 

  
Držiteľ licencie, žiadateľ: SUB FM s. r. o. 
Licencia číslo: R/149 
Názov programovej služby: SUB FM 
 

Spoločnosť SUB FM s. r. o., vysielateľ rozhlasovej služby SUB FM, žiada Radu pre 
vysielanie a retransmisiu o pridelenie frekvencie Bratislava 106,1 MHz - Bratislava 88,0  MHz – 
Bratislava 90,6 MHz – Piešťany 91,6 MHz – Bratislava 105,5 MHz a Trnava 93,0 MHz na rozhlasové 
terestriálne vysielanie (evidenčné č: 1474/SKL/2021 zo dňa 22. 9. 2021).  
 
Požadované frekvencie 
Lokalita: Bratislava 
Frekvencia: 106, 1 MHz 
 
Lokalita: Bratislava 
Frekvencia: 88, 0 MHz 
 
Lokalita: Bratislava 
Frekvencia: 90, 6 MHz 
 
Lokalita: Piešťany 
Frekvencia: 91, 6 MHz 
 
Lokalita: Piešťany 
Frekvencia: 105, 5 MHz 
 
Lokalita: Trnava 
Frekvencia: 93, 0 MHz 
 
       
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
Žiadateľ (právnická osoba): 
SUB FM s. r. o. 
Karpatské námestie 10A 
831 06 Bratislava 
 
3.2 ÚDAJE O PROGRAMOVEJ SKLADBE VYSIELANIA 
 
3.2.1    Označenie programovej služby (názov stanice): SUB FM 
3.2.2 Časový rozsah vysielania: 24 hodín 
3.2.3    Navrhovaná programová skladba vysielania: v prílohe 
3.2.4  Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
 vysielateľov: 0 % 
3.2.4  Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 

 
Podiely programových typov 

Platný stav (SK 
č.:206/SKL/2021 z  11. 
6. 2021) 
 

Navrhovaný stav (ev. č. 
1474/SKL/2021 z 22. 9. 
2021) 
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3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu  programov 
vo verejnom záujme: 12,5 % 
 
3.2.6  Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
 vysielateľov: 0 % 
 
3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: PI, 

TP, AF, PTY, EON, DI, MS, RT, CT, TA, PIN, Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej 
siete.     

3.2.8  Jazyk vysielania: Slovenský 
3.2.9 Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam 
 svojho vysielania: DVD, Formát MP3 
 
Záver 
 
Spoločnosť SUB FM s. r. o. žiada o pridelenie vyššie uvedených frekvencií. 
Predložená programová skladba zodpovedá podielu programových typov v bežnom týždni 
deklarovaných v žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. 
Programový odbor nemá k žiadosti pripomienky.        
 
 
V Bratislave 27. 10. 2021                      

1.1 Spravodajstvo 0 % 0 % 
1.2 Publicistika   
             1.2.1 Politická publicistika 0 % 0 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 0 %                                    0 % 
1.2 Dramaturgicky ucelené programy so 

stálou periodicitou 
  

 1.3.1 Detské programy 0 % 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy 0 % 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické p. 0 % 0 %   
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 12,5 % 12,5 % 
Ostatný program 87,5 % 87,5 % 



 1 

1.9; 3 
 

 
 

 

1.10; 48, 51 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1444/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť o pridelenie frekvencie 107,9 MHz Piešťany v rámci výberového 

konania 
Účastník konania:  Trnavská produkčná s.r.o. 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  15. 11. 2021 
Prílohy:  žiadosť o pridelenie frekvencie so všetkými prílohami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila  
na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie  
v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
h) riziko, že by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie  
na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie ústavného zriadenia  
a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 
 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na 
svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
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výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
 (8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 
Účastník konania, spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 
6. 10. 2021 požiadal o pridelenie frekvencie 107,9 MHz Piešťany na rozhlasové terestriálne vysielanie. 

 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/132 na rozhlasové vysielanie programovej služby 
Trnavské Rádio, ktorá má platnosť do 11. 1. 2025. Účastník konania je regionálnym 
vysielateľom prostredníctvom frekvencií 103,9 MHz Trnava, 106,0 MHz Holíč, 106,2 MHz Trnava  
a 93,4 MHz Trnava. 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvenciu 

1444/SKL/2021 Piešťany 107,9 
Trnavská 
produkčná 
s.r.o. 

100 

Je možné 
používať 
s obmedzený
mi 
technickými 
parametrami: 
Frekvenčný 
zdvih: max. 
50 kHz 
Šírka 
frekvenčného 
pásma: max. 
200kHz 

Trnavská 
produkčná s.r.o. 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021, je požadovanú frekvenciu možné 
zaradiť do jesenného výberového konania s obmedzením, cit.: 
„Frekvenciu 107,9 MHz Piešťany je možné používať s obmedzenými technickými parametrami: 
Frekvenčný zdvih:  maximálne 50 kHz; 
Šírka frekvenčného pásma: maximálne 200KHz.“ 
 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvenciu 107,9 Mhz Piešťany prideliť  
v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste s obmedzením frekvenčného zdvihu a šírky 
frekvenčného pásma. Predmetná frekvencia bola individuálne koordinovaná účastníkom konania. 
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Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaných subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
 

Po
ra

do
vé

 č
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o 
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K
 

Názov vysielača 
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[M
H

z]
 

V
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[W
] 

Po
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m
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[%
] 
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v 
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[%
] 

Po
če
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čo
v 

o 
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ve
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iu

 v
o 

V
K

 

 Súčasné pokrytie   2,19 3,88  
2 Piešťany 107,9 100 1,18 1,87 2 
 Celkovo   2,98 5,39  

„Pridelenie frekvencie z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári.“ 

 
* * * 

 
Účastník konania bol listom č. 1444/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj prostredníctvom 
emailu) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať dňa 
23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol vyzvaný, 
aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z.: navrhovaná programová skladba vysielania 
vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
vysielateľov – programová skladba vysielania uvedená v žiadosti nebola v súlade s ostatne 
vydaným rozhodnutím Rady č. R/132/RZL/43/2019 zo dňa 3. 4. 2019 (podanie zo dňa 19. 3. 
2019), 

- § 46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce technické a organizačné 
predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie 
– v žiadosti absentovala informácia o umiestnení vysielacieho štúdia, ako aj doklady 
preukazujúce technické a organizačné predpoklady vysielateľa na ďalšie uskutočňovanie 
vysielania,  

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej 
republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej 
republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto 
činnostiach a doplniť doklady podľa odseku 2. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o licenciu, 
ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej 
republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený s vydavateľom periodickej tlače 
alebo s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Formulované prehlásenie 
v bode 2. žiadosti neobsahovalo informáciu o majetkovom a personálnom prepojení 
s poskytovateľom multiplexu a personálnom prepojení s vydavateľom periodickej tlače. 

 
Účastník konania na základe výzvy dňa 2. 11. 2021 listom č. 1444/SKL/2021-3 doplnil svoje podanie 
o chýbajúce dokumenty a údaje. Konkrétne o:  

- opravenú programovú skladbu vysielania, 
- adresu umiestnenia štúdia, 
- technické a organizačné predpoklady vysielateľa na ďalšie uskutočňovanie vysielania s 

fotodokumentáciou vysielacieho štúdia, 
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- vyhlásenie o majetkovom a personálnom prepojení. 
 
Dňa 15. 11. 2021 doplnil účastník konania listom č. 1444/SKL/2021-4 svoje podanie o opravenú 
programovú skladbu vysielania. 
 

* * * 
 

Názov programovej služby: Trnavské Rádio 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadovaná frekvencia: 107,9 MHz Piešťany 
  
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 0 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 3,8 % 
 2. ostatná publicistika: 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 1,2 % 
 d) Ostatný program: 95 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
3,8 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: 
DVD, formát mp3 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
K organizačnému zabezpečeniu účastník konania uviedol, že vysielacie štúdio je umiestnené v budove 
Nádvoria – centre súčasnej kultúry v Trnave. K technickému zabezpečeniu účastník konania uviedol a 
priložil fotodokumentáciu priestorov štúdia. Z personálneho hľadiska je vysielanie zabezpečené 
nasledovne: traja moderátori, traja správari, ďalší spolupracovníci, technici, obchodný manažér a 
programový riaditeľ. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu uviedol v žiadosti, že zdrojom financovania rádia sú 
vlastné finančné zdroje. Uvedené doložil výpisom z účtu ČSOB banky s kladným zostatkom. 
 
Účastník konania v podaní uviedol tieto údaje a predložil nasledovné doklady: 
- žiadosť o pridelenie frekvencií so sprievodným listom, 
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky účastníka konania zo dňa 4. 10. 2021, 
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- potvrdenie o kladnom zostatku na účte vedenom v banke ČSOB, a.s., 
- špecifikáciu programových typov a programovú skladbu vysielania, 
- čestné vyhlásenie o personálnom a majetkovom prepojení,  
- čestné vyhlásenie o tom, že nemal povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, nakoľko 

nespĺňa podmienky podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 

Účtovná závierka účastníka konania za rok 2020 je uložená v online Registri účtovných závierok 
Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/financialreport/show/7720778. 

 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na 
adrese https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že 
sa účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
Z á v e r :  

 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 
  

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K ŽIADOSTI O PRIDELENIE FREKVENCIE 

ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBE – Trnavské rádio 
(VÝBEROVÉ KONANIE) 

 
Držiteľ licencie: Trnavská produkčná s.r.o. 
Licencia číslo: R/132 
Názov programovej služby: Trnavské rádio 
 
Požadované frekvencie 
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby Trnavské rádio v p. č. 3763/2021/P zo dňa 6. 10. 2021 
žiada o pridelenie frekvencie 107,9 MHz v lokalite Piešťany.  
       

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
Žiadateľ (právnická osoba): Trnavská produkčná s.r.o.; Hlboká 3026/25, 921 01 Piešťany   

 
3.2 ÚDAJE O PROGRAMOVEJ SKLADBE VYSIELANIA 
 

3.2.1    Označenie programovej služby (názov stanice): Trnavské rádio 

3.2.2 Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne, 7 dní týždenne 

3.2.3    Navrhovaná programová skladba vysielania: v prílohe 

3.2.4  Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5 Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu  programov 
vo verejnom záujme: 3,2% 
3.2.6  Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
 vysielateľov: 0 % 

 
3.2.7 Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: PI, TP, 
AF, PTY, EON, DI, MS, RT, CT, TA, PIN, Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete.   
3.2.8  Jazyk vysielania: slovenský 
3.2.9 Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam 
 svojho vysielania: formát MP3 (Mpeg layer-3), DVD   
 

 
Podiely programových typov 

Platný stav (p. č. 
742/SKL/2019 z 19. 
3. 2019) 

Navrhovaný stav (p. č. 
3763/2021/P z 6. 10. 
2021) 

1.1 Spravodajstvo 3,8 % 3,8 % 
1.2 Publicistika   
             1.2.1 Politická publicistika 0 % 0 % 
             1.2.2 Ostatná publicistika 0 % 0 % 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so 
stálou periodicitou: 

  

 1.3.1 Detské programy 0 % 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy 0 % 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické p. 0 % 0 %   
 1.3.4 Zábavné programy 0 % 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy 1,2 % 1,2 % 
Ostatný program 95 % 95 % 
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Záver 
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby Trnavské rádio, spoločnosť Trnavská produkčná s.r.o., 
žiada o pridelenie frekvencie 107,9 MHz v lokalite Piešťany.   
 
Vysielateľ v žiadosti uvádza rovnaké podiely programových typov, aké sú platné v súlade s udelenou 
licenciou. Podiely korešpondujú aj s priloženou vysielacou štruktúrou, avšak táto sa v jednom bode líši 
od štruktúry: 
 
vysielacia štr. podľa platnej licencie  vysielacia štr. v aktuálnom podaní 
06:00 – 09:00 Ranná šou 06:00 – 10:00 Ranná šou 
09:00 – 15:00 Deň s rádiom 10:00 – 15:00 Deň s rádiom 
 
Uvedená zmena však nepredstavuje zmenu podielov a v tomto zmysle teda ani zmenu licencie. 
Z hľadiska Programového odboru Kancelárie Rady nemáme k doplneniu iné výhrady.  
 
 
 
 
V Bratislave 27. 10. 2021                            
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1.10.; 2 
 
 
 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23.11.2021 a 24.11.2021  

 
 
 

 
 
 
 
 
Správne konanie: 1443/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť pridelenie frekvencie 100,3 MHz Banská Bystrica v rámci výberového 

konania 
Účastník konania:  BB FM s. r. o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 15.11.2021 
Prílohy: Žiadosť o pridelenie frekvencie s prílohami a doplneniami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8.9.2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15.10.2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 

 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na svojom webovom sídle základné podmienky 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie.  
 
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. V čase krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu 40a) rada môže 
zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o 
licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
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terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
  
(8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
Účastník konania, spoločnosť BB FM s. r. o., včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 6.10.2021 
požiadal o pridelenie frekvencie 100,3 MHz Banská Bystrica na rozhlasové terestriálne vysielanie. 

 
Účastník konania je držiteľom licencie č. R/144 na rozhlasové terestriálne vysielanie, ktorá má 
platnosť do 19.6.2028. Účastník konania je lokálnym vysielateľom a vysiela prostredníctvom 
frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica. 
 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvencie 

 
1443/SKL/2021 

 
Banská 
Bystrica 

 
 

100,3 

 
 

BB FM s.r.o. 

 
50 

 
 

BB FM s.r.o. 
 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadovanú frekvenciu možné 
zaradiť do výberového konania v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste. 

 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvenciu 100,3 MHz Banská Bystrica 
prideliť v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste. Ide o novo zaradenú frekvenciu do 
výberového konania.  
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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BB FM s.r.o. - BB FM Rádio 
s lokálnou rozhlasovou licenciou, žiada o pridelenie frekvencií: 
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Názov vysielača 
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[%
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V
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 Súčasné pokrytie (jediný vysielač)   1,92 2,56  
1 Banská Bystrica 100,3 50 0,16 0,87 1 
 Celkovo   1,92 2,56  

„Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári. 

Nie je však jasné z akého dôvodu žiadateľ žiada o túto frekvenciu v oblasti kde už vysiela.“ 
 

* * *   
Účastník konania bol listom č. 1443/SKL/2020-2 zo dňa 27.10.2021 (doručovaný emailom aj 
elektronickou poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa 
bude konať dňa 23.11.2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň 
bol vyzvaný, aby najneskôr do 8.11.2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.: údaje podľa písmen a) a b) o všetkých 
spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym zástupcom alebo členom 
štatutárneho alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba. Žiadosť 
neobsahuje údaje o spoločníkoch spoločnosti. 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby. 
- § 46 ods. 1 písm. k) navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom 

vo verejnom záujme. Percentuálne vyjadrenie vyhradené programom vo verejnom záujme nie 
je v súlade s údajmi uvedenými v rozhodnutí Rady o udelení licencie č. R/144/2020 zo dňa 
3.6.2020.  

- § 46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce technické a organizačné 
predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie. 
K deklarovanému technickému zabezpečeniu nie je priložený žiaden doklad preukazujúci 
technické predpoklady žiadateľa k vysielaniu. 
 

Účastník konania na základe výzvy dňa 2.11.2021 listom č. 1443/SKL/2021-3 doplnil, resp. opravil 
svoje podanie o niektoré požadované údaje: 

- Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programom vo verejnom 
záujme účastník konania v predmetnom doplnení uvádza v rozsahu 2%, čím teda dáva tento 
údaj do súladu s údajmi s rozhodnutím o udelení licencie č. R/144/2020 

- Fotodokumentáciu technického vybavenia štúdia 
- Špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby 

 
Z dôvodu, že v doplnení z dňa 2.11.2021, zaevidovanom pod č. 1443/SKL/2021-3 absentovali údaje 
o spoločníkoch spoločnosti BB FM s.r.o. účastník konania doplnil svoje podanie dňa 6.10.2021 listom 
č. 1443/SKL/2020-4 o údaje uvedené vyššie. 
 

* * * 
 

Názov programovej služby: BB FM Rádio 
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Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadovaná frekvencia:  100,3 MHz Banská Bystrica 
   
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 2,5 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 1,2 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 0 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 0 % 
 5. hudobné programy: 9 % 
 d) Ostatný program: 87,3 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
2 % 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: CD 
nosič, online zdieľaný súbor 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
Účastník konania uviedol, že organizačnú časť vysielania rádia budú zabezpečovať traja konatelia 
spoločnosti s rozdelením úloh na obchodné oddelenie a prevádzkové riadenie rádia, technické 
oddelenie rádia, programové oddelenie a hudobná dramaturgia. V rádiu budú pôsobiť štyria hlásatelia 
správ, štyria moderátori prúdového vysielania, jeden moderátor pre rozhovory a piati moderátori 
špeciálnych relácií. Celkový predpokladaný počet moderátorov je 14. 
Účastník konania disponuje vysielacou technikou zakúpenou z Rádia Šport, ktoré ukončilo svoju 
činnosť začiatkom roka 2020. Technika predstavuje kompletné zariadenie vysielacieho štúdia 
a trasovaním vysielania až na samotný vysielač. Od spustenia vysielania (1.marec 2021) účastník 
konania investoval do technického vybavenia rádia (nový mix pult, nové mikrofóny spolu s novými 
kompresormi zvuku,...) V súčasnosti má vysielateľ podpísané dlhodobé reklamné spolupráce 
s inzerentmi, čo mu zabezpečuje nielen dostatočný finančný príjem na prevádzku rádia, ale aj na 
priebežné investície do technického vybavenia. Účastník konania priložil aj zoznam a fotografie 
zakúpenej techniky. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu uviedol výšku finančných prostriedkov, ktoré má 
k dispozícii na svojom účte. K tomu priložil potvrdenie o stave finančných aktív na účte v banke Tatra 
banka, a.s. s kladnou hodnotou. 
 
Účastník konania v podaní predložil tieto údaje a doklady: 
- Žiadosť o  pridelenie frekvencie, 
- Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky účastníka konania zo dňa 11.10.2021, 
- Čestné prehlásenie o majetkovom a personálnom prepojení, 
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- navrhovanú programovú skladbu vysielania,  
- špecifikáciu programových typov,  
- potvrdenie o stave finančných aktív v banke Tatra banka, a.s. s kladnou hodnotou. 
 
Účtovná závierka účastníka konania za rok 2020 je uložená v online Registri účtovných závierok 
Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/financialreport/show/7715472. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na adrese 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že sa 
účastník konania v predmetnom zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

* * * 
 

Z á v e r :  
 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 

 
 

PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7715472
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7715472
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 
VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE NA 

ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  
(Výberové konanie)  

 
 
Žiadateľ BB FM s.r.o. požiadal dňa 6. 10. 2021 listom č. 1443/SKL/2021 o pridelenie frekvencie 
Banská Bystrica  100,3 MHz. Predkladá nasledovné údaje: 
 
Žiadateľ:    BB FM s.r.o., Banská Bystrica 
Názov stanice:     BB FM Rádio 
Časový rozsah vysielania:  24 hod. denne 
 
Navrhovaná programová skladba vysielania: Hudobný program doplnený o moderované vysielanie 
(navrhovaná progtramová skladba je prílohou žiadosti) 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené pordľa navrhovanej programovej 
skladby: 
a) Spravodajstvo        – 2,5 % 
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika        – 0 % 
2. ostatná publicistika        – 1,2 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy        – 0 % 
2. náboženské programy       – 0 % 
3. literárno-dramatické programy      – 0 % 
4. zábavné programy        – 0 % 
5. hudobné programy        – 9 % 
d) Ostatný program        – 87,3 %  
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 3,7 % (v pôvodnej licencii 2 %) 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania:  
CD nosič, online zdieľaný súbor 
 
 
ZÁVER 
 
Spoločnosť BB FM s.r.o., Banská Bystrica žiada o pridelenie frekvencie Banská Bystria 100,3 MHz. 
Vysielateľ bez bližšieho vysvetlenia navýšil navrhovaný podiel vysielacieho času vyhradeného 
vysielaniu programov vo verejnom záujme z 2 % na 3,7 %. Ostatné údaje, ktoré vysielateľ vo svojej 
žiadosti o pridelenie frekvencie uvádza, sú v súlade s doteraz platnou licenciou R/144.  
 
 
Bratislava, 26. 10. 2021        
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KANCELÁRIA RADY PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
 
 
VYJADRENIE PROGRAMOVÉHO ODBORU K  ŽIADOSTI O UDELENIE LICENCIE NA 

ROZHLASOVÉ TERESTRIÁLNE VYSIELANIE  
(Výberové konanie - doplnenie)  

 
 
 
Žiadateľ BB FM s.r.o. doplnil dňa 2. 11. 2021 žiadosť o pridelenie frekvencie Banská Bystrica  100,3 
MHz o ďalšie údaje, pričom uviedol aj navrhovaný podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme - 2 % , čo je v súlade s doteraz platnou licenciou R/144.  
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1.11; 7; 8; 10; 11 
 
 

 

1.10; 48, 51 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1448/SKL/2021, 1449/SKL/2021, 1451/SKL/2021, 1452/SKL/2021 
Predmet:  žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencie 91,4 MHz Prešov;  

95,0 MHz Humenné; 97,7 MHz Košice; 106,6 MHz Poprad v rámci 
výberového konania 

Účastník konania:  JF Property group s.r.o. 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  15. 11. 2021 
Prílohy:  žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií so všetkými prílohami 
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V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila  
na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie  
v orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
h) riziko, že by priamo alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie  
na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie ústavného zriadenia  
a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 
 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na 
svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
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výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
 (8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 

* * * 
 
Účastník konania JF Property group s.r.o. včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 14. 10. 2021 
požiadal o udelenie licencie a pridelenie frekvencií 91,4 MHz Prešov; 95,0 MHz Humenné; 97,7 MHz 
Košice a 106,6 MHz Poprad na rozhlasové terestriálne vysielanie. 

 
Účastník konania nie je držiteľom licencie na vysielanie. 
 
Prehľadová tabuľka: 

SPRÁVNE 
KONANIE LOKALITA 

FREKV
ENCIA 
[MHz] 

KOORDINOV
AL 

VÝKON 
[W] Poznámky Žiadatelia 

o frekvenciu 

1448/SKL/2021 Prešov 91,4  500  JF Property group 
s.r.o. 

1449/SKL/2021 Humenné 95,0  100  JF Property group 
s.r.o. 

1451/SKL/2021 
Košice 

97,7  200 
 SITY MEDIA s.r.o. 

JF Property group 
s.r.o. 

1452/SKL/2021 Poprad 106,6  200 
 JF Property group 

s.r.o. 
 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021, je požadované frekvencie možné 
zaradiť do jesenného výberového konania v súlade s parametrami uvedenými v príslušných 
frekvenčných listoch.  
 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvencie 91,4 MHz Prešov; 95,0 MHz 
Humenné; 97,7 MHz Košice a 106,6 MHz Poprad prideliť v súlade s parametrami uvedenými vo 
frekvenčných listoch. Predmetné frekvencie budú voľné po vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o., ktorému 
zanikne licencia dňa 21. 8. 2023. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 
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„Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom 
komentári.“ 

 
* * * 

 
Účastník konania bol listom č. 1448/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj prostredníctvom 
emailu) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať dňa 
23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol vyzvaný, 
aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 

- § 46 ods. 1 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z.: navrhovaná programová skladba vysielania 
vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných 
vysielateľov – z predloženej programovej skladby vysielania nebolo možné identifikovať 
podiely programových typov. Na účely overenia podielov programových typov bolo potrebné 
predložiť programovú skladbu vysielania v takej forme, z ktorej bude zrejmý časový rozsah 
vysielania jednotlivých programových typov, napr. v rámci jedného týždňa; 

- § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 308/2000 Z. z.: špecifikácia programových typov – podiely 
programových typov v bežnom týždni neboli uvedené; 

- § 46 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.: navrhovaný podiel celkového vysielacieho času 
vyhradeného programom vo verejnom záujme – navrhovaný podiel nebol uvedený; 

- § 46 ods. 1 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.: špecifikácia doplnkovej obsahovej služby –  
v časti 3.2.7. sa uvádzalo „nie je“ napriek tomu, že na strane 3 žiadosti bola špecifikácia RDS 
uvedená; 

- § 46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce technické a organizačné 
predpoklady žiadateľa o licenciu na riadne začatie vysielania a na jeho ďalšie uskutočňovanie. 
V žiadosti absentovali informácie a doklady o organizačnom (personálnom) zabezpečení 
vysielania; 

- § 46 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: Ak je žiadateľ o licenciu vysielateľom v Slovenskej 
republike alebo v zahraničí alebo je majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej 
republike alebo v zahraničí, je povinný uviesť do žiadosti podľa odseku 1 údaje aj o týchto 
činnostiach a doplniť doklady podľa odseku 2. Rovnakú povinnosť má žiadateľ o licenciu, 
ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej 
republike alebo v zahraničí, alebo je majetkovo prepojený s vydavateľom periodickej tlače 
alebo s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí. – súčasťou žiadosti bolo 
vyhlásenie o majetkovom prepojení účastníka konania. V žiadosti bolo potrebné informácie 
o prepojení uviesť aj s odkazom na § 43 zákona č. 308/2000 Z. z., teda aj s informáciou 
o personálnom prepojení s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,  
s vydavateľom periodickej tlače alebo tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo 
v zahraničí. 
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6 Prešov 91,4 500 1,08 2,31 1 
7 Humenné 95 100 0,33 0,82 1 
9 Košice 97,7 200 0,45 4,16 2 

10 Poprad 106,6 200 1,17 1,65 1 
 Celkovo   3,00 8,95  
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Zároveň bol účastník konania podľa § 46 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. požiadaný, aby uložil 
audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných 
závierok, ak spĺňa podmienky zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (§ 35 až § 40) s odkazom 
na § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade, že tieto podmienky nespĺňa, bol požiadaný 
o uvedenie tejto skutočnosti formou vyhlásenia. 
 
Účastník konania na základe výzvy dňa 8. 11. 2021 listom č. 1448/SKL/2021-3 doplnil svoje podanie 
o chýbajúce dokumenty a údaje. Konkrétne o:  

- navrhovanú programovú skladbu vysielania; 
- opravu podielov programových typov, 
- navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom 

záujme, 
- špecifikáciu RDS v časti 3.2.7. žiadosti, 
- informácie a doklady o organizačnom (personálnom) zabezpečení vysielania, 
- vyhlásenie o majetkovom prepojení. 

 
Dňa 11. 11. 2021 listom č. 1448/SKL/2021-4 doplnil svoje podanie o  

- prehlásenie o personálnom prepojení konateľa účastníka konania so spoločnosťou Rádio 
Prešov, s.r.o., 

- opravu podielov programových typov a navrhovaný podiel celkového vysielacieho času 
vyhradeného programom vo verejnom záujme, 

- prehlásenie, že nemá povinnosť vykonávať účtovnú závierku. 
 
Dňa 12. 11. 2021 listom č. 1448/SKL/2021-5 doplnil svoje podanie o  

- vyhlásenie o majetkovom prepojení, 
- prehlásenie, že nespĺňa podmienky pre audítorom overenú účtovnú závierku. 

 
* * * 

 
Názov programovej služby: SKY Rádio 
 
Údaje o vysielaní:  
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie:  91,4 MHz Prešov, 95,0 MHz Humenné, 97,7 MHz Košice, 106,6 MHz 

Poprad 
 

Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 6 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. detské programy: 1 % 
 2. náboženské programy: 0 % 
 3. literárno-dramatické programy: 0 % 
 4. zábavné programy: 2,5 % 
 5. hudobné programy: 3 % 
 d) Ostatný program: 87,5 % 
 
Podiel vysielacieho času (bežný týždeň) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  
9,5 % 
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Údaje o častiach programovej služby, ktoré sú preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: áno 
 
Jazyk vysielania: slovenský 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: CD, 
USB, e-mail 
 
Organizačné a technické zabezpečenie: 
K organizačnému zabezpečeniu účastník konania uviedol, že vysielacie štúdio bude umiestnené na 
adrese Špitálska 5, Prešov. K technickému vybaveniu účastník konania v žiadosti uviedol podrobný 
zoznam vybavenia štúdia. K tomu predložil nájomnú zmluvu o prenájme priestorov s kompletným 
vybavením zo dňa 11. 10. 2021. K personálnemu zabezpečeniu uviedol, že vysielanie bude 
zabezpečovať 5 moderátorov, 6 externých moderátorov a 2 pedagógovia pre prípravu detského 
programu – Budíček, 2 redaktorky, 1 technik, 1 hudobný dramaturg, 1 riaditeľ a programový riaditeľ. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Účastník konania v tejto súvislosti uviedol a predložil Zmluvu o pôžičke od právnickej osoby zo dňa 
11. 10. 2021 s prílohou. 
 
Účastník konania v podaní uviedol tieto údaje a predložil nasledovné doklady: 
- žiadosť o udelenie licencie a pridelenie frekvencií, 
- nájomnú zmluvu zo dňa 11. 10. 2021 s prílohou hnuteľného majetku, 
- zmluvu o pôžičke zo dňa 11. 10. 2021, 
- navrhovanú programovú skladbu vysielania, 
- špecifikáciu programových typov, vrátane navrhovaného podielu celkového vysielacieho času 

vyhradeného programom vo verejnom záujme, 
- vyhlásenie o majetkovom prepojení, 
- vyhlásenie o personálnom prepojení konateľa so spoločnosťou Rádio Prešov, s.r.o., 
- vyhlásenie o tom, že nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, nakoľko nespĺňa 

podmienky podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
 

Účtovná závierka účastníka konania za rok 2020 je uložená v online Registri účtovných závierok 
Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na stránke https://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/financialreport/show/7599071. 

 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na 
adrese https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že 
sa účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Výpis z Obchodného registra účastníka konania a potvrdenia zdravotných poisťovní, Sociálnej 
poisťovne a Daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované nedoplatky, zabezpečila 
Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
* * * 

Účastník konania žiada o udelenie licencie a pridelenie frekvencií na vysielanie programovej služby 
SKY Rádio. Programová služba s totožným názvom SKY RÁDIO je aktuálne vysielaná spoločnosťou 
Rádio Prešov, s.r.o. na základe licencie č. R/100, ktorá jej zanikne dňa 21. 8. 2023. Konateľ účastníka 
konania je zároveň konateľom spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o. K tejto skutočnosti tento v správnom 
konaní čestne prehlásil, že po udelení licencie sa akéhokoľvek personálneho prepojenia  
so spoločnosťou Rádio Prešov, s.r.o. vzdá. 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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Z á v e r :  

 
Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
PREHĽAD SANKCIÍ: 
- účastník konania nie je držiteľom licencie na vysielanie,  
- účastník konania nebol doposiaľ sankcionovaný. 
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RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
Programový odbor 

Palisády 36, 811 06  Bratislava 
 

 
Vyjadrenie Programového odboru k Žiadosti o udelenie licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie programovej služby SKY Rádio  

(výberové konanie) 
 
Žiadateľ, spoločnosť  JF Property group s.r.o. podaním č. 1448/SKL/2021-1 zo dňa 14. 10. 2021 
požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
programovej služby SKY Rádio (frekvencie Prešov 91,4, Košice 97,7, Humenné 95,0 a Poprad 106,6 
MHz).  
 
Údaje o vysielaní 
 
3.2. Údaje o programovej skladbe vysielania 
 
3.2.1. Označenie programovej služby (názov stanice): SKY Rádio 
 
3.2.2. Časový rozsah vysielania: 24 hodín 
 
3.2.3. Navrhovaná programová skladba vysielania:  
 
Dobré ráno SKY Rádia ostatný program 
Interesanto   ostatný program 
Popoludnie SKY Rádia ostatný program 
Kandráč, hraj!   zábavný program 
Budíček   detský program 
WarmUp   hudobný program 
 
3.2.4. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby: neuviedol 
 
3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: neuviedol 
 
3.2.6. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 
3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: nie je 
 
3.2.8. Jazyk vysielania: slovenský 
 
3.2.9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD, USB, e-mail 
 
Záver 
V žiadosti je nevyhnutné doplniť podiely programových typov a podiel programov vo verejnom 
záujme, ktoré žiadateľ vôbec neuviedol. Takisto na účely overenia podielov programových typov treba 
predložiť programovú skladbu v takej forme, z ktorej bude zrejmý časový rozsah vysielania 
jednotlivých programových typov, napr. v rámci jedného týždňa.  
 
V Bratislave, 27. 10. 2021       
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RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU 
Programový odbor 

Palisády 36, 811 06  Bratislava 
 
 

Vyjadrenie Programového odboru k Žiadosti o udelenie licencie na 
rozhlasové terestriálne vysielanie programovej služby SKY Rádio  

(výberové konanie) 
 
Žiadateľ, spoločnosť  JF Property group s.r.o. podaním č. 1448/SKL/2021-1 zo dňa 14. 10. 2021 
požiadal Radu pre vysielanie a retransmisiu o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
programovej služby SKY Rádio (frekvencie Prešov 91,4, Košice 97,7, Humenné 95,0 a Poprad 106,6 
MHz). Žiadateľ žiadosť doplnil podaniami č. 1448/SKL/2021-3 zo dňa 8. 11. 2021 
a č. 1448/SKL/2021-4 zo dňa 11. 11. 2021. 
 
 
Údaje o vysielaní 
 
3.2. Údaje o programovej skladbe vysielania 
 
3.2.1. Označenie programovej služby (názov stanice): SKY Rádio 
 
3.2.2. Časový rozsah vysielania: 24 hodín 
 
3.2.3. Navrhovaná programová skladba vysielania:  
 
Dobré ráno SKY Rádia po-pia 6:00 – 10:00    ostatný program 
Interesanto   po-pia 10:00 – 14:00    ostatný program 
Popoludnie SKY Rádia po-pia 14:00 – 18:00    ostatný program 
Kandráč, hraj!   so 10:00 – 12:00, ne 10:00 – 12:00   zábavný program 
Budíček   so 7:00 – 8:00, ne 8:00 - 9:00   detský program 
WarmUp   pia 19:00 – 00:00    hudobný program 
Hudobný predel   ostatný čas     ostatný program 
 
3.2.4. Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa navrhovanej programovej 
skladby:  
a) Spravodajstvo – 6 %    
b) Publicistika: 
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. detské programy – 1 %     
2. náboženské programy – 0 % 
3. literárno-dramatické programy – 0 % 
4. zábavné programy – 2,5 %    
5. hudobné programy – 3 %   
d) Ostatný program – 87,5 %  
 
 
3.2.5. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 9,5 % 
 
3.2.6. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
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3.2.7. Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: áno 
 
3.2.8. Jazyk vysielania: slovenský 
 
3.2.9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho 
vysielania: CD, USB, e-mail 
 
 
Záver 
 
Z predložených podkladov vyplýva, že rádio sa bude zameriavať na vysielanie regionálneho 
charakteru. Cez pracovné dni bude počas dňa vysielať tri moderované bloky, ktorých súčasťou budú 
rozhovory s hosťami, súťaže, tipy na kultúrne a spoločenské podujatia, návody či novinky zo sveta 
šoubiznisu. Počas celého dňa až do večera bude vysielať každú polhodinu správy, infoservis, dopravu 
a počasie. V piatok večer bude vysielať hudobný program WarmUp. Počas víkendu bude okrem bloku 
hudby vysielať detský program Budíček a zábavný program Kandráč, hraj! 
 
Programový odbor nemá výhrady k predloženej žiadosti. 
 
 
V Bratislave, 11. 11. 2021       
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                  1.12; 37,43 
 
 
 
 
 

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1478/SKL/2021, 1484/SKL/2021 
Predmet:   žiadosť o pridelenie frekvencií 92,9 MHz Rimavská Sobota, 104,1 MHz 

Prešov 
Účastník konania:  D.EXPRES, k.s. 
Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:  15. 11. 2021 
Prílohy:  žiadosť o pridelenie frekvencie so všetkými prílohami 
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1. V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila 
na úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Pri rozhodovaní o udelení licencie je rada povinná posudzovať a prihliadať na 
 a) predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, 
b) priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa o licenciu, 
c) priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, 
d) vyváženosť programovej skladby navrhovanej žiadateľom o licenciu vo vzťahu k existujúcej ponuke 
programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté, 
e) prínos žiadateľa o licenciu vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme, 
f) skutočnosť, aby žiadateľ o licenciu nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu, 
g) skutočnosť, aby bola zabezpečená primeraná majetková účasť slovenských osôb a ich zastúpenie v 
orgánoch spoločnosti, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou 
účasťou. 
  
(2) Pri rozhodovaní o udelení licencie na regionálne vysielanie alebo licencie na lokálne vysielanie 
výhradne v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Európskej únie, ktorý nie je štátnym 
jazykom Slovenskej republiky, je rada povinná posudzovať a prihliadať aj na skutočnosť, či existuje 
dostatočná ponuka regionálneho vysielania alebo lokálneho vysielania programových služieb  
v štátnom jazyku na území, ktoré by malo byť týmto vysielaním pokryté. 
 
Podľa ustanovenia § 48 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
(1) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie rada začína z vlastného podnetu. 
  
(2) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvenciách, na ktorých vysiela 
vysielateľ s licenciou, ktorej platnosť sa skončí, rada začne 
a) najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti licencie na terestriálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby a na terestriálne celoplošné a multiregionálne vysielanie televíznej programovej 
služby, 
b) pri lokálnom vysielaní televíznej programovej služby a regionálnom vysielaní televíznej 
programovej služby najneskôr 16 mesiacov pred skončením platnosti licencie. 
  
(3) Konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa začína odo dňa, keď rada verejne vyhlási 
najmenej v dvoch celoštátnych denníkoch a na svojej úradnej tabuli v mieste svojho sídla, ako aj na 
svojom webovom sídle základné podmienky konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(4) V základných podmienkach konania rada určí lehotu a miesto podania žiadosti o licenciu na 
terestriálne vysielanie, územný rozsah vysielania, konkrétne frekvencie a dátum verejného vypočutia 
žiadateľov o licenciu. 
  
(5) Žiadosť o licenciu na terestriálne vysielanie doručenú rade po uplynutí určenej lehoty  
v základných podmienkach rada zamietne do 15 dní odo dňa jej doručenia. 
 
(6) Účastníkmi konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sú všetci žiadatelia o licenciu na 
terestriálne vysielanie, ktorých žiadosť bola rade doručená v určenej lehote. 
  
(7) Účastník konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie alebo konania o zmenu licencie na 
terestriálne vysielanie je oprávnený nahliadať iba do tej časti spisovej dokumentácie, ktorá sa týka 
výhradne jeho žiadosti. Rada je povinná zabezpečiť, aby sa účastník konania o udelenie licencie na 
terestriálne vysielanie nemohol oboznámiť s údajmi, ktoré rade na účely tohto konania poskytol iný 
účastník konania. 
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 (8) Licenciu na terestriálne vysielanie rada vydáva formou rozhodnutia, ktoré vo výrokovej časti 
obsahuje ustanovenie o udelení licencie na terestriálne vysielanie jednému z účastníkov konania o 
udelenie licencie na terestriálne vysielanie a ustanovenie o zamietnutí žiadostí všetkých ostatných 
účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. V odôvodnení rada uvedie výsledky 
hodnotenia jednotlivých žiadostí o licenciu na terestriálne vysielanie podľa splnenia kritérií určených 
v § 47. Rozhodnutie o udelení licencie na terestriálne vysielanie sa doručuje všetkým účastníkom 
konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie. 
  
(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa 
vysielateľovi prideľuje frekvencia. 
 
 

* * * 
 

Účastník konania, D.EXPRES, k.s. včas podanou žiadosťou doručenou Rade dňa 12. 10. 2021 
požiadal o pridelenie frekvencií 92,9 MHz Rimavská Sobota a 104,1 MHz Prešov. 
 
Účastník konania je držiteľom:  

- licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby EXPRES č. R/112, ktorá má platnosť 
od 10. 2. 2013 do 10. 2. 2029 (predĺžená platnosť licencie), a licencie č. RD/27 na digitálne 
vysielanie. Účastník konania je multiregionálnym vysielateľom predmetnej programovej 
služby prostredníctvom frekvencií 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz 
Rimavská Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 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, 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 
Martin, 95,7 MHz Rožňava, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz Námestovo, 96,5 MHz 
Žilina, 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, 99,7 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, 95,4 MHz Heľpa, 95,4 MHz Handlová, 96,4 MHz Partizánske,  

- licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby Jemné č. R/133, ktorá má platnosť 
od 5. 2. 2020 do 5. 2. 2028, a licencie č. RD/33 na digitálne vysielanie. Účastník konania je 
multiregionálnym vysielateľom predmetnej programovej služby prostredníctvom frekvencií 
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. 

- licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby Europa 2 č. R/105, ktorá má platnosť 
od 6. 10. 2010 - 6. 10. 2026 (predĺžená platnosť licencie) a licencie č. RD/32 na digitálne 
vysielanie. Účastník konania je multiregionálnym vysielateľom predmetnej programovej 
služby prostredníctvom frekvencií 87,9 MHz Čadca, 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 Žilina, 
103,7 MHz Prešov, 104,8 MHz Bratislava, 106,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Bardejov. 

 
Vo výberovom konaní Jeseň 2021 účastník konania žiada o pridelenie frekvencií 92,9 MHz 
Rimavská Sobota a 104,1 MHz Prešov na vysielanie programovej služby Europa 2.  
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Prehľadová tabuľka: 

 
Žiadosť účastníka konania bola zaevidovaná a zaradená do výberového konania. 
 
Podľa listu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„Úrad“) č. 1204/P/2021-2 doručeného Rade dňa 25. 8. 2021 je požadované frekvencie možné 
zaradiť do výberového konania v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčnom liste.  
 
Podľa údajov poskytnutých Rade Úradom je teda možné frekvencie 92,9 MHz Rimavská Sobota a 
104,1 MHz Prešov prideliť v súlade s parametrami uvedenými vo frekvenčných listoch.  
 
V prípade 92,9 MHz Rimavská Sobota ide o frekvenciu uvoľnenú po odňatí licencie vysielateľovi 
RÁDIO ONE s.r.o., pričom vo VK JESEŇ 2020 o ňu nikto nepožiadal. V prípade 104,1 MHz Prešov 
ide o frekvenciu pridelenú spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o., ktorej platnosť licencie končí dňa 
21. 8. 2023. 
 
Vo Vypracovaní štatistických prehľadov o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom 
a o počte obyvateľov do výberového konania v dňoch 23.-24.11.2021 vypracovaného subjektom 
Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá je prílohou 
doručovaných materiálov, je z technického hľadiska uvedený nasledovný komentár k žiadosti 
účastníka konania: 

D.EXPRES, k.s. - EUROPA 2  

s multiregionálnou rozhlasovou licenciou, žiada o pridelenie frekvencií: 
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 Súčasné pokrytie   75,21 78,70  

ČÍSLO 
KONANIA LOKALITA 

FR
E

K
V

E
N

C
IA

 
[M

H
z]

 

KOORDIN
OVAL 

V
Ý

K
O

N
 (W

) 
 Poznámky 

ÚČASTNÍK 
KONANIA 

1478/SKL/
2021 

 
 

Rimavská 
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500 

 SITY MEDIA s.r.o. 
D.EXPRES, k.s. 
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36 Rimavská Sobota 92,9 150 1,04 0,69 1 
42 Prešov 104,1 500 1,00 2,23 2 

 Celkovo   75,23 78,70  

 
„Pridelenie frekvencií z technického hľadiska je bezproblémové, je treba dodržať obmedzenia Úradu pre 
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako je to uvedené v technickom komentári. Nie je 
však jasné z akého dôvodu žiadateľ žiada o niektorú z týchto frekvencií v oblastiach kde už vysiela.“ 
 
Podrobnejšou analýzou v oblasti Rimavská Sobota bolo zistené: 
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 Súčasné pokrytie   75,21 78,70 

pridelená Poprad 100,9 30200 23,76 14,48 

36 Rimavská Sobota 92,9 150 1,04 0,69 

 
Súčasné pokrytie + Rimavská Sobota 

92,9MHz   75,22 78,70 

 
Prekrytie Poprad 100,9MHz a Rimavská 

Sobota 92,9MHz   1,02 0,68 

„Pridaním frekvencie (36) Rimavská Sobota 92,9 MHz k frekvenciám rádia EUROPA 2 takmer vôbec  
nedochádza k rozšíreniu pokrytia. Z pohľadu pridelenej dominantnej kóty Poprad 100,9 MHz (30,2kW) 
rozšírenie o nedominantnú kótu nedôjde k zvýšeniu pokrytia ani v prípade presunu vysielacieho miesta 
v určitých rozmeroch. Žiadateľ pravdepodobne svoje konanie zdôvodni na ústnom vypočutí.“ 
 
Ďalej podrobnejšou analýzou v oblasti Prešov bolo zistené: 
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 Súčasné pokrytie   75,21 78,70 

pridelená Prešov 103,7 7943 10,11 9,16 

42 Prešov 104,1 500 1,00 2,23 

 Súčasné pokrytie + Prešov 104,1MHz   75,21 78,70 
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Prekrytie Prešov 103,7MHz a Prešov 

104,1MHz   0,99 2,22 

„Pridaním frekvencie (42) Prešov 104,1 MHz k frekvenciám rádia EUROPA 2 takmer vôbec nedochádza k 
rozšíreniu pokrytia. Z pohľadu pridelenej dominantnej kóty Prešov 103,7 MHz (7,9kW) rozšírenie o 
nedominantnú kótu nedôjde k zvýšeniu pokrytia ani v prípade presunu vysielacieho miesta v určitých 
rozmeroch. Žiadateľ pravdepodobne svoje konanie zdôvodni na ústnom vypočutí.“ 

 
* * *   

 
Účastník konania bol listom č. 1478/SKL/2021-2 zo dňa 27. 10. 2021 (doručovaný aj elektronickou 
poštou) vyrozumený o konaní ústneho pojednávania – verejného vypočutia, ktoré sa bude konať 
dňa 23. 11. 2021 formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a zároveň bol 
vyzvaný, aby najneskôr do 8. 11. 2021 svoju žiadosť doplnil o nasledovné náležitosti: 
- § 46 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.: doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania 

prostriedkov uvedených v § 46 ods. 1 písm. e), ich pôvod a zloženie. Formulár žiadosti obsahuje 
informáciu o priložení Výpisu z bankového účtu spoločnosti D.EXPRES, k.s. ako dokladu o 
finančných zdrojoch, ktoré má žiadateľ k dispozícii na vysielanie; tento však v rámci doručených 
príloh absentuje.   
 

Účastník konania na základe výzvy dňa 28. 10. 2021 listom č. 1478/SKL/2021-3 doplnil svoje podanie 
o nasledovné: 
- Výpis z účtu spoločnosti D.EXPRES, k.s. vedeného v UniCredit Bank, a.s., na ktorom je 

evidovaný kladný zostatok.  
 

* * * 
 

Názov programovej služby: Europa 2 
 
Údaje o vysielaní: 
 
Časový rozsah vysielania:  24 hodín denne 
 
Požadované frekvencie: 92,9 MHz Rimavská Sobota a 104,1 MHz Prešov 
 
Navrhovaná programová skladba a programové typy:    
 
Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: 1,66 % 
      b) Publicistika: 
 1. politická publicistika: 0 % 
 2. ostatná publicistika: 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.     detské programy – 0 % 
2.     náboženské programy – 0 % 
3.     literárno-dramatické programy – 0 % 
4.     zábavné programy – 0 % 
5.     hudobné programy – 0 % 
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d)    Ostatný program – 98,34 % 
 
Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 0,69 % 
 
Špecifikácia rozhlasovej dátovej služby pri vysielaní rozhlasovej programovej služby: RDS 
 
Jazyk vysielania: slovenský  
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade súvislý záznam svojho vysielania: CD 
 
Organizačné a technické zabezpečenie:  
Účastník konania k organizačnému zabezpečeniu vysielania priložil  organizačnú štruktúru Bauer 
Media Audio Slovakia.  
 
Účastník konania priložil k svojej žiadosti oznámenie spoločnosti EXPRES NET, k.s., v ktorom táto 
spoločnosť uvádza, že ako prevádzkovateľ všetkých rozhlasových vysielačov účastníka konania 
v prípade pridelenia frekvencií na vysielanie programovej služby Europa 2 zriadi a bude prevádzkovať 
vysielaciu technológiu v zmysle platného rozhodnutia na prevádzkovanie rozhlasového vysielania 
vydaného Úradom. 
 
Finančné zabezpečenie:  
Účastník konania k finančnému zabezpečeniu predložil audítorom overenú účtovnú závierku za rok 
2020, ktorá je uložená v Registri účtovných závierok. Účastník konania priložil tiež potvrdenie 
o kreditnom zostatku na podnikateľskom účte ku dňu 27. 10. 2021, z ktorého vyplýva, že spoločnosť 
má na svojom účte kladný kreditný zostatok.  
 
Účastník konania v podaní predložil tieto ďalšie údaje a doklady: 
- Žiadosť o pridelenie frekvencií s podielom programových typov vo vysielaní, 
- Potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte vedenom v UniCredit Bank, a.s., 
- Organigram Bauer Media Audio Slovakia,  
- Spoločenskú zmluvu účastníka konania, 
- Programovú štruktúru Rádia Europa 2, 
- Audítorom overenú účtovnú závierku za posledné zdaňovacie obdobie, 
- Oznámenie spoločnosti EXPRES NET, k.s., 
- Mapu pokrytia. 

 
Účtovná závierka účastníka konania za obdobie 01/2020 – 12/2020 je uložená v online Registri 
účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky dostupnom na 
stránke https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7507229 a bola auditovaná 
dňa 7.4.2021. 
 
Kancelária Rady vykonala lustráciu na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR zverejňujúcej 
Zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb dostupný na 
adrese https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob, pričom bolo zistené, že 
sa účastník konania v predmetnom Zozname nenachádza. 
 
Aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, potvrdenia zdravotných 
poisťovní, Sociálnej poisťovne a daňového úradu, že voči účastníkovi konania nie sú evidované 
nedoplatky, zabezpečila Rada. 
 
Účastník konania predložil všetky doklady a uviedol všetky náležitosti, na ktoré bol vyzvaný, a ktoré 
sú uvedené v § 46 zákona č. 308/2000 Z. z.  

*   *   * 
 

Z á v e r :  
 

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/7507229
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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Záver o dostatočnosti predložených podkladov je na posúdení Rady. 
 
 

PREHĽAD SANKCIÍ : 
 

- Rozhodnutím RL/119/2007 RVR rozhodla, že účastník konania dňa porušil ustanovenie § 32 
ods. 12 zákona č.  308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/120/2007 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 32 ods. 
12 zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/129/2007 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 35 ods. 
8 zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RP/59/2007 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/60/2007 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/04/2008 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 38 ods.4  
zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/06/2008 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/18/2008 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/20/2008 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 písm 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/21/2008 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 písm. 
l) zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RL/28/2010 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RP/017/2012 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie §  34 ods. 
1 a § 35 ods.8 zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RP/013/2013 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenia § 34 ods. 
1 a § 35 ods.8 zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím RP/042/2013 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 35 ods. 
8 zákona č. 308/2000 Z.z. 

- Rozhodnutím č. RL/23/2018 RVR rozhodla, že účastník konania porušil ustanovenie § 16 ods. 
3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.  
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Stanovisko programového odboru k žiadosti o zmenu licencie na vysielanie (výberové 
konanie) rozhlasovej programovej služby 

Europa 2 
Podanie č. 3834/2021/P zo dňa 12. 10. 2021. 

(Prešov 104,1 MHz; Rimavská Sobota 92,9 MHz) 
 
Žiadateľ: D.EXPRES, k. s., Bratislava 
 
Názov programovej služby: Europa 2 
 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni určené podľa programovej skladby: 
Spravodajstvo – 1,66% 
Publicistika: 
 1)politická publicistika – 0% 
 2)ostatná publicistika – 0% 
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1)detské programy - 0% 
 2)náboženské programy - 0% 
 3)literárno-dramatické programy - 0% 
 4)zábavné programy – 0% 
 5)hudobné programy – 0% 
Ostatný program – 98,34% 
 
Navrhovaný podiel celkového vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme: 
0,69% 
 
Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0%  
 
Navrhovaný jazyk alebo jazyky vysielania: slovenský 
 
 
 
Záver 
Programový odbor nemá k žiadosti pripomienky. 
 
Bratislava, 26. 10. 2021        
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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1476/SKL/2021 
Predmet:  pridelenie frekvencie 102,9 MHz Topoľčany v rámci výberového konania 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 10. 11. 2021 



Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1476/SKL/2021 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 

*            *            * 
 
V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Do výberového konania bola zaradená aj frekvencia 102,9 MHz Topoľčany, na ktorej momentálne 
vysiela spoločnosť Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., ktorej končí platnosť licencie 
20. 12. 2023. O túto frekvenciu však nepožiadal žiaden žiadateľ. Z toho dôvodu je potrebné správne 
konanie č. 1476/SKL/2021 týkajúce sa frekvencie 102,9 MHz Topoľčany zastaviť, pretože odpadol 
dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1479/SKL/2021 
Predmet:  pridelenie frekvencie 97,7 MHz Spišská Nová Ves v rámci výberového konania 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 10. 11. 2021 



Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1479/SKL/2021 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 

*            *            * 
 
V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Do výberového konania bola zaradená aj frekvencia 97,7 MHz Spišská Nová Ves, ktorá sa uvoľnila po 
vysielateľovi D.EXPRES, k.s., ktorému bola odňatá na jeho vlastnú žiadosť. O túto frekvenciu však 
nepožiadal žiaden žiadateľ. Z toho dôvodu je potrebné správne konanie č. 1479/SKL/2021 týkajúce sa 
frekvencie 97,7 MHz Spišská Nová Ves zastaviť, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 23. 11. 2021 a dňa 24. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne konanie: 1485/SKL/2021 
Predmet:  pridelenie frekvencie 94,7 MHz Topoľčany v rámci výberového konania 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 10. 11. 2021 



Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1485/SKL/2021 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 

*            *            * 
 
V súlade s ustanovením § 48 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada dňa 8. 9. 2021 verejne vyhlásila na 
úradnej tabuli v mieste svojho sídla a na internetovej stránke Rady základné podmienky konania 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. V základných podmienkach konania 
Rada určila lehotu a miesto podania žiadosti o udelenie/zmenu licencie, dátum verejného vypočutia, 
konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania. Lehota na podanie žiadosti o udelenie 
licencie/pridelenie frekvencie bola stanovená do 15. 10. 2021. 
 
Do výberového konania bola zaradená aj frekvencia 94,7 MHz Topoľčany, ktorá sa uvoľnila po 
vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o., ktorému bola odňatá z dôvodu, že ju nevyužíval na účely, na ktoré 
mu bola pridelená. O túto frekvenciu však nepožiadal žiaden žiadateľ. Z toho dôvodu je potrebné 
správne konanie č. 1485/SKL/2021 týkajúce sa frekvencie 94,7 MHz Topoľčany zastaviť, pretože 
odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
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Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady dňa 24. 11. 2021 

 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1399/SO/2021 
Programová služba: EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
Číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1399/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES, vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                            Z: PgO 
 
 
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sťažnosť číslo:  1399/SO/2021 zo dňa 29. 9. 2021 

Sťažovateľ:       fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:    Braňo Závodský Naživo 

Deň a čas vysielania: 29. 9. 2021 o cca 12:10 h  

Označenie podľa JSO:   bez zvukového ohlásenia nevhodnosti 

 

Programová služba:  EXPRES 

Vysielateľ:   D.EXPRES, k.s. 

Číslo licencie:   R/112, RD/27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:             16. 11. 2021                



OBSAH SŤAŽNOSTI: 
„V relácií Braňa Závodského na rádiu Expres sa nedostavil poslanec NR SR Róbert Fico. 
Následne tu uvedený moderátor spoločne s ďalším moderátorom vstupili do vysielania a 
oznámili, že sa relácia neuskutočnila z dôvodu sa nedostavenia uvedeného poslanca. Na to 
druhý neznámy moderátor ukončil tento vstup so slovami resp. vlastným odkazom (žiadne 
parafrázovanie) "Robert, toto sa nerobí do psej matere." Keďže dané slovné spojenie 
uvádzaný v slovníku ako zastaraný vulgarizmus, nadávka podávam tento pondnet na 
preskúmanie, keďže podľa môjho právneho názoru do éteru počas poludnajšieho vysielania 
takého vulgarizmy nepatria...“  
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
 
§ 20  Ochrana maloletých 
1) Vysielateľ je povinný 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.  
 
4) Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných 
zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s 
podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.28a). 
 
6) Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 4 a 5 ustanoví jednotný systém 
označovania.  
 
Vyhláška 589/2007 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, 
zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo 
iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
 
§ 2 
1) Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu 
maloletých do 18 rokov, ak obsahujú 
a) vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie, 
b) prezentáciu alebo propagáciu negatívneho správania a foriem závislostí spracované formou 
zľahčovania alebo ospravedlňovania, zvlášť závislostí, akými sú alkoholizmus, fajčenie, 
drogové alebo hráčske závislosti, alebo 
c) sexuálne prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne deviácie prezentované alebo spracované 
v texte. 
 
2) Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
ak obsahujú 
a) prezentáciu alebo propagáciu fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, alebo 
b) prezentáciu, propagáciu alebo prejavy neznášanlivosti alebo nenávisti voči jednotlivcom aj 
skupinám. 
 



3) Obsah zvukových záznamov umeleckých výkonov a programov alebo iných zložiek 
rozhlasovej programovej služby sa posudzuje z hľadiska kontextuálneho výskytu 
hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v slovesnom diele alebo hudobnom 
diele, programe alebo inej zložke, spôsobu a formy vyjadrenia vzhľadom na charakter a druh 
diela, umeleckého a morálneho posolstva diela, ako aj z hľadiska intenzity a frekvencie 
výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v texte slovesného alebo 
hudobného diela, programe alebo inej zložke rozhlasovej programovej služby. 
 
§ 3 
2) Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, 
programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, 
programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré primárne nie sú vyrobené a určené 
maloletým a neobsahujú kritériá nevhodnosti alebo neprístupnosti, sa klasifikujú ako vhodné 
pre všetky vekové skupiny maloletých. 
 
§ 4 
1) Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné 
pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00 
hodinou. 
 
3) Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 
rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou. 
 
§ 6 
7) Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné a 
neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa pred začiatkom ich vysielania 
označujú zvukovým ohlásením: "Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 
18 rokov." 
 
8) Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné 
pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú 
zvukovým ohlásením: "Tento program je nevhodný pre maloletých do 15 rokov." 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Na internetovej stránke radia.sk je programová služba EXPRES charakterizovaná nasledovne: 
„Rádio Expres sa hudobným formátom Hot AC v prevažnej miere snaží osloviť poslucháčov 
vo veku 20 až 40 rokov so stredným a vyšším vzdelaním. Vysielanie okrem hudby obsahuje 
spravodajstvo, dopravný servis a ďalšie informačné a zábavné rubriky.“1 
 
Počas pracovných dní týždňa vysiela programová služba EXPRES od 12:10 do 12:45 h 
program Braňo Závodský Naživo, ktorý samotný vysielateľ charakterizuje ako: 
„Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede 
Jasné otázky – priame odpovede. Braňo Závodský a jeho hostia každý pracovný deň 10 minút 
po 12-tej naživo o aktuálnych témach.“2 
 

                                                 
1 zdroj: https://www.radia.sk/radia/expres 
2 zdroj: https://www.expres.sk/relacie/brano-zavodsky-nazivo/ 



V sťažnosti sťažovateľ namieta, že v uvedenom programe, do ktorého sa nedostavil ako hosť 
poslanec Robert Fico, odznela poznámka moderátora (cit. zo sťažnosti): „...(žiadne 
parafrázovanie) "Robert, toto sa nerobí do psej matere." Keďže dané slovné spojenie 
uvádzaný v slovníku ako zastaraný vulgarizmus, nadávka podávam tento pondnet na 
preskúmanie, keďže podľa môjho právneho názoru do éteru počas poludnajšieho vysielania 
takého vulgarizmy nepatria...“  
 
V súvislosti s obsahom sťažnosti sme ho analyzovali  z pohľadu ustanovenia § 20 ods. 4 
ZVR, ktoré sa týka  ochrany maloletých a ktoré hovorí: „Vysielateľ programovej služby je 
povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre 
maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými 
osobitným predpisom.28a).“ Osobitným predpisom je v tomto prípade Vyhláška 589/2007 Z. 
z., ktorej ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) hovorí: „Zvukové záznamy umeleckého výkonu a 
programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a 
neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú vulgárny jazyk alebo 
obscénne vyjadrovanie...“ 
 
Program Braňo Závodský Naživo je vysielaný počas každého pracovného dňa v týždni v čase 
tesne po poludní a je klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých. Preto 
ani pred odvysielaním tohto programu 29. 9. 2021 neodznelo žiadne zvukové ohlásenie 
nevhodnosti. 
 
Monitorovaním programu sme zistili, že dňa 29. 9. 2021 mal byť hosťom  diskusnej relácie 
Braňo Závodský Naživo Robert Fico. Zmienila sa o tom aj Martina Pastorová v programe 
Veľké správy: 
12:05:24 Martina Pastorová: „O aktuálnych témach bude už o chvíľu hovoriť Braňo 
Závodský v relácii Naživo s predsedom Smeru Robertom Ficom.“ 
 
Po skončení programu Veľké správy a odvysielaní komunikátu súťaže rádia EXPRES Do 
výplaty ďaleko v čase cca 12:10 hod. mal začať program Braňo Závodský Naživo. Miesto 
úvodu programu moderátor informoval poslucháčov o neprítomnosti hosťa: 
Moderátor: „Braňo Závodský má dnes vo svojej relácii Naživo privítať predsedu Smeru–SD 
Roberta Fica. Jeho hosť však zatiaľ mešká. My teda naňho čakáme, a preto si dáme zatiaľ 
Toma Grehana. Toto sú Expres Hity Nonstop a o chvíľu aj Braňo Závodský Naživo.“ 
 
Po tejto informácii vo vysielaní nasledoval hudobný blok s komunikátmi označujúcimi 
programovú službu rádia EXPRES. 
 
V čase o cca 12:37:02 odznela vo vysielaní zvučka programu Braňo Závodský Naživo, po 
ktorej nasledoval hovorený vstup moderátora: „Nie je zvykom, aby po tejto zvučke začínal 
iný z moderátorov rádia EXPRES okrem Braňa Závodského. Braňo je, samozrejme, naživo tu 
v štúdiu. Braňo, tvojím dnešným hosťom mal byť predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý tu 
nie je. Čo sa stalo?“ 
Braňo Závodský: „Neprišiel. Nestáva sa to, je to výnimka v živom vysielaní takéto niečo, ale 
bez komentára. Robert Fico dnes neprišiel, napriek tomu,  že pozvanie sme mali dohodnuté, aj 
potvrdené. Oznámil nám to cez svojho hovorcu len 5 minút pred dvanástou. Neprišiel, poslal 
nám aj nejaké krátke stanovisko k tomu. V ňom v podstate tvrdí, že neprišiel preto, pretože 
nesúhlasil s našou včerajšou reláciou, resp. s obsahom našej včerajšej relácie. Pripomeniem 
– je to, samozrejme, všetko na webe, v archíve - v tej relácii sme komentovali aktuálnu 
politickú situáciu a takisto aj prejav prezidentky republiky, o správe, jej správu o stave 



republiky s publicistom Martinom Šimečkom a politológom Jozefom Lenčom z Trnavy. No, 
takže tá informácia je taká, že Robert Fico neprišiel a nevyužil tak v princípe svoje právo na 
reakciu, na odpoveď.“ 
Moderátor: „Ja som tu bol počas tej včerajšej relácie a ak si dobre pamätám, tak niektorí 
z tvojich hostí povedali, že... v podstate tam zaznela aj kritika do radov súčasnej koalície. 
Robert Fico teda mohol reagovať dnes. Rozhodol sa, že tak neurobí. To je informácia teda 
pre všetkých našich poslucháčov. Asi mi nenapadá lepšia veta (smiech), než to ukončiť ako: 
„Robert, to sa tak nerobí, do psej matere.“ 
Po tejto informácii pre poslucháčov pokračovalo vysielanie prúdom populárnej hudby 
a komunikátmi s označením programovej služby rádia EXPRES. 
 
Analýza programu teda ukázala, že slovné spojenie do psej matere, voči ktorému sťažovateľ 
vyslovil svoje námietky, v programe odznelo.  
V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 z r. 2003 sme našli slovné spojenie do psej matere 
so všetkým, uvádzané ako hrubý výraz používaný v zahrešení,3 

V Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 sme našli slovné spojenie ísť do psej matere, 
uvádzané ako hovorový expresívny výraz používaný v nadávkach v zmysle zmiznúť, brať sa 
preč;,4  
 
Nejde teda o „zastaralý vulgarizmus“, ako ho označil sťažovateľ.  
 
Keďže sme počas programu Braňo Závodský Naživo, ktorý sa skladal väčšinou z vysielania 
populárnych piesní (ako náhrada za dialóg s hosťom, ktorý sa nedostavil) nezaznamenali 
žiadne iné expresívne alebo vulgárne výrazy, myslíme si, že z hľadiska intenzity a frekvencie 
výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti programu pre maloletých – jeden hrubý výraz -  
nedošlo k naplneniu kritéria ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) Vyhlášky 589/2007 Z. z., a teda 
ani k porušeniu § 20 ods. 4 ZVR. 
 
K poznámke sťažovateľa, že pri vyslovení sporného slovného spojenia nešlo o žiadne 
parafrázovanie, uvádzame, že moderátor reagoval na danú situáciu, kedy sa pozvaný hosť R. 
Fico napriek prísľubu nedostavil do živého vysielania, pričom použil rovnaké slová, aké 
vyslovil R. Fico na verejnej tlačovej konferencii, v ktorej sa (okrem iného) nesúhlasne 
vyjadroval k snahe predsedu strany Hlas-SD P. Pellegriniho vytvoriť petičný výbor na 
referendum o predčasných voľbách. Na tejto tlačovej konferencii R. Fico povedal:  „To sa tak 
nerobí, do psej matere.“ 
(pozri: https://www.youtube.com/watch?v=4qSflrpwkd0, čas cca: 15:15 min.) 
 
 
ZÁVER: 
 
Z analýzy programu Braňo Závodský Naživo odvysielaného na programovej službe EXPRES  
dňa 29. 9. 2021 v čase o cca 12:10 hod. vyplýva, že nedošlo k porušeniu ustanovení  § 20 ods. 
4 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.  
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 

                                                 
 
3zdroj:https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mater&s=exact&c=Zc8b&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter
&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezvisk
a&d=un&d=pskcs&d=psken# 
 
4zdroj: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=ps%C3%AD&s=exact&c=A065&cs=&d=kssj4&d=peciar# 

https://www.youtube.com/watch?v=4qSflrpwkd0
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mater&s=exact&c=Zc8b&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mater&s=exact&c=Zc8b&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mater&s=exact&c=Zc8b&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken


      K bodu č. 47    
 
Popis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania 
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1399/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie:  Braňo Závodský naživo 
Deň vysielania:   29. 9. 2021 
Čas vysielania:   12:10 hod. 
Časový rozsah:                     12:00 do 13:00 hod.   
 
Monitoring sme realizovali zo záznamu Kancelárie RVR, minutáž uvádzame cca: 
 
12:00  Veľké správy (Martina Pastorová) 
• aktuálne informácie o epidemickej situácii na Slovensku, 
• návrhy Smeru v parlamente neprešli, ministri a aj predseda parlamentu hľadajú riešenie 

stabilizácie cien energií, 
12:05:24 Martina Pastorová: „O aktuálnych témach bude už o chvíľu hovoriť Braňo 
Závodský v relácii Naživo s predsedom Smeru Robertom Ficom.“ 
• Marián Kočner neuspel so žalobou proti Europolu na Európskom súdnom dvore, 
• slabý záujem uchádzačov o aktívne zálohy v našej armáde, snahy o zatraktívnenie 

podmienok prijatia, 
• V. Lengvarský odvolal štátnu tajomníčku ministerstva zdravotníctva J. Ježíkovú, nahradí 

ho výskumník R. Babeľa, 
• dlhé rady pred londýnskymi čerpacími stanicami v súvislosti s problémami so 

zásobovaním pohonnými hmotami, 
• predpoveď počasia 
• dopravný servis rádia EXPRES (sponzorovaný – oznam pred a po servise – Bosh Car 

Service) 
 
12:09:30  komunikát súťaže rádia EXSPRES Do výplaty ďaleko (označený pred a po 
odvysielaní) 
 
12:09:58  Braňo Závodský Naživo 
Moderátor: „Braňo Závodský má dnes vo svojej relácii Naživo privítať predsedu Smeru–SD 
Roberta Fica. Jeho hosť však zatiaľ mešká. My teda naňho čakáme, a preto si dáme zatiaľ 
Toma Grehana. Toto sú Expres Hity Nonstop a o chvíľu aj Braňo Závodský Naživo.“ 
Blok populárnej hudby a komunikáty s označením programovej služby rádia EXPRES. 
12:37:02  Zvučka programu Braňo Závodský Naživo.  
Vstup moderátora: „Nie je zvykom, aby po tejto zvučke začínal iný z moderátorov rádia 
EXPRES okrem Braňa Závodského. Braňo je, samozrejme, naživo tu v štúdiu. Braňo, tvojím 
dnešným hosťom mal byť predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý tu nie je. Čo sa stalo?“ 
Braňo Závodský: „Neprišiel. Nestáva sa to, je to výnimka v živom vysielaní takéto niečo, ale 
bez komentára. Robert Fico dnes neprišiel, napriek tomu,  že pozvanie sme mali dohodnuté, aj 
potvrdené. Oznámil nám to cez svojho hovorcu len 5 minút pred dvanástou. Neprišiel, poslal 
nám aj nejaké krátke stanovisko k tomu. V ňom v podstate tvrdí, že neprišiel preto, pretože 
nesúhlasil s našou včerajšou reláciou, resp. s obsahom našej včerajšej relácie. Pripomeniem 
– je to, samozrejme, všetko na webe, v archíve - v tej relácii sme komentovali aktuálnu 
politickú situáciu a takisto aj prejav prezidentky republiky, o správe, jej správu o stave 
republiky s publicistom Martinom Šimečkom a politológom Jozefom Lenčom z Trnavy. No, 



takže tá informácia je taká, že Robert Fico neprišiel a nevyužil tak v princípe svoje právo na 
reakciu, na odpoveď.“ 
Moderátor: „Ja som tu bol počas tej včerajšej relácie a ak si dobre pamätám, tak niektorí 
z tvojich hostí povedali, že... v podstate tam zaznela aj kritika do radov súčasnej koalície. 
Robert Fico teda mohol reagovať dnes. Rozhodol sa, že tak neurobí. To je informácia teda 
pre všetkých našich poslucháčov. Asi mi nenapadá lepšia veta (smiech), než to ukončiť ako: 
„Robert, to sa tak nerobí, do psej matere.“ 
12:38:41 Pokračovanie prúdu populárnej hudby a komunikátov s označením programovej 
služby rádia EXPRES. 
12:45:16 Vstup moderátorov rádia EXPRES – predpoveď počasia, reklamný blok (zreteľne 
oddelený zvukovým signálom pred a po odvysielaní), dopravný servis 
12:47:37 Pokračovanie prúdu populárnej hudby a komunikátov s označením programovej 
služby rádia EXPRES. 
12:59:14  Vstup moderátora Maja Staráčka – presný čas a  pripomína, že do konca súťaže sú 
ešte 2 hodiny. Rozlúči sa s poslucháčmi. Časť propagácie vlastného programu Kriminálne 
spisy na podcaste.  
13:00:03 koniec záznamu.             
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1326/SO/2021 
Programová služba: Jednotka 
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
Číslo licencie: TD/1 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1326/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6.12.2021                                  Z: PgO 
 
  
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu  
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť č.  1326/SO/2021 zo dňa 4. 9. 2021 

Sťažovateľ:      fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:   Milujem Slovensko 

Deň a čas vysielania: 4. 9. 2021 o cca 13:10 h 

Označenie podľa JSO:  

 
 

Programová služba: Jednotka 

Vysielateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska – vysielateľ na základe zákona      

Číslo licencie:  TD/1 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 16. 11. 2021 



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
„... Dnes, 04. 09. 2021 od cca 13,00 hod. som svedkom PRZNENIA slovenčiny 
moderátorom!!! I ďalšími ľuďmi v reláácii. Nespisovné slová, napr. ZROVNA a xyz ďalších, 
v pohode sa používajú vo vysielaní verejnoprávnej!!! televízie, ktorá by mala byť PRVÁ!!! 
v snahe, aby sa používala SLOVENČINA a nie jej PRZNENIE!!! Na čo sa tentoraz 
vyhovoríte??? (Už som vám nedávno písal). Podľa mňa človek, ktorý neovláda slovenčinu, by 
sa nemal vo vysielaní verejnoprávnej televízie vôbec objavovať, alebo až potom, keď sa 
SLOVENčINU NAUČÍ. Inak verejnoprávna televízia prispieva k PRZNENIE slovenčiny. Ak 
mi do rozumného termínu (5-10 dní) nedáte spätnú reakciu, ako to prznenie slovenčiny vo 
verejnoprávnej TV budete riešiť, obrátim sa na poslancov. Lebo PRZNENIE slovenčiny 
v reláciách STV je neprípustné!!!...“   
Dňa 6. 9. bola sťažnosť doplnená: „... Bolo to myslím na jednotke, repríza relácie Milujem 
Slovensko...“  
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Ustanovenie § 16 ods. 3. písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
(3) Vysielateľ je povinný 
e) zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie 
štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými 
predpismi, 26) 
 
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
 
§ 2 ods. 2 a 3  
 
 (2) Kodifikovanú podobu štátneho jazyka na podnet odborných slovakistických výskumných 
pracovísk a odborníkov v oblasti štátneho jazyka schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry") na svojej internetovej stránke.  
(3) Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami 
je neprípustný. 
 
§ 5 ods. 1  
 
(1) Vysielanie rozhlasovej programovej služby 9a) a vysielanie televíznej programovej služby 
9b) sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania  
a) inojazyčných televíznych programov 9c) 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 príslušníkov 
národnostnej menšiny vrátane podujatí v priamom prenose,  
c) rozhlasovej programovej služby Rozhlasu a televízie Slovenska určenej na vysielanie 
kultúrnych a informačných programov do zahraničia, 10)  
d) televíznych a rozhlasových jazykových kurzov a relácií s príbuzným zameraním,  
e) hudobných diel s pôvodnými textami,  
f) rozhlasových programov Rozhlasu a televízie Slovenska v jazykoch národnostných menšín a 
etnických skupín, 11)  



g) audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním v 
pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska 
štátneho jazyka, 11a)  
h) audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka 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 hľadiska 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.  
 
§ 11  
 
Štátnym jazykom sa na účely § 3 až 8 rozumie slovenský jazyk v kodifikovanej podobe podľa § 
2 ods. 2; tým sa nevylučuje používanie inojazyčných nových odborných pojmov, termínov 
alebo pomenovaní nových skutočností, na ktoré sa ešte neustálil a nekodifikoval v štátnom 
jazyku vhodný rovnocenný výraz, ako aj používanie nespisovných jazykových prostriedkov, ak 
ide o ich funkčné využitie, najmä v umeleckej tvorbe a v publicistike. 
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Dňa 4. 9. 2021 bola Rade doručená sťažnosť, v ktorej sťažovateľ namietal voči odvysielaniu 
nespisovných slov napr. zrovna a xyz ďalších v relácii Milujem Slovensko zo strany 
moderátora aj ďalších ľudí. 
 
Milujem Slovensko je slovenská súťažno-zábavná a vedomostná šou. Originál pochádza 
z Holandska. Moderátorom šou Milujem Slovensko je Martin Nikodým. Všetky série sú 
kapitánmi Adela Vinczeová a Dano Dangl. Výnimkou bola len 7. séria, keď ich zastúpili Juraj 
'Šoko' Tabaček a Stanislava Kašperová. Reláciu sprevádza kapela Milujem Slovensko Band.  
(zdroj: https://www.tv-archiv.sk/milujem-slovensko) 

Na základe sťažnosti sme monitorovali program (reprízu) Milujem Slovensko, ktorý bol 
odvysielaný dňa 4. 9. 2021 o cca 13:10 h na Jednotke.   
 
Sťažovateľ namietal voči odvysielaniu slova zrovna v predmetnom programe. Namietané 
slovo zrovna (2x)  sme zaznamenali  o cca 13:28 h:   
 
Robo odpovedá Danovi: „Tak pozri sa, ja sa bojím výšok, ale zrovna zrovna je v tejto relácii 
Jaro Michalko, ktorý  ma učil liezť a ešte si...“  
Marcel: „Predstav si.“ 
 
V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 z r. 2003 (ďalej len „KSSJ“), ktorý je jednou 
z kodifikačných príručiek spisovnej slovenčiny, je slovo zrovna uvedené nasledovne: 

zrovna, vhodnejšie 

I. prísl. práve, priam: z. prišiel, z. vyšlo slnko 

https://www.tv-archiv.sk/-martin-nikodym
https://www.tv-archiv.sk/-dano-dangl
https://www.tv-archiv.sk/milujem-slovensko
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pr%C3%A1ve&c=68e0
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=priam&c=68e0


II. čast. práve, priam: nebolo to z. najhoršie 

Slovo zrovna je uvedené v KSSJ, čiže patrí medzi spisovné slová slovenského jazyka, avšak 
odporúča sa používať jeho vhodnejší ekvivalent práve alebo priam.    
 
Keďže moderátor Martin Nikodým je oficiálnym používateľom jazyka, zamerali sme sa 
najmä na jeho rečový prejav:    
 
13:23:01 
Moderátor Nikodým: „Dano, nech sa ti páči, neviem, z ktorej strany začneš, len drž v hlave 
otázku o...“ 
Dano: „Áno áno...“  
Moderátor Nikodým: „O tom...“ 
Dano: „Musím si zapamätať...“ 
Moderátor Nikodým: „Bol si za zaúlohovaný Marcelom...“ 
Dano: „Zaúlohovaný som bol veľmi presne a budem držať tú otázku...“ 
 
14:18:18 
Moderátor Nikodým: „No ale ideme tou krajinou a cestou míňame rôzne železničné stanice 
a rôzne zastávky, kde sa niekde sa ten vlak zastaví, niekde sa nezastaví, ale nechcem vedieť 
teraz iba o tých, na ktorých sa zastaví, chcem vedieť o tých všetkých zástávkách a...“  
Dano: „... že koľko ich je na Slovensku?“ 
 
14:19:57 
Robo: „Keď to dám presne, tak ma zoberú podľa  mňa na nejakých nosítkach.“ 
Adelin tím tipuje menej.  
Moderátor Nikodým: „... Takto, máme tu záchranárov?“ 
Adela: „Nie! Nejdeme odnášať Roba!“ 
Moderátor Nikodým: „Budeme potrebovať nosítka, naozaj, naozaj, ale nie preto, žeby mal 
pravdu, len ho podľa mňa šľak trafí...“ 
 
Slovo zaúlohovaný je zastarané slovo, ktoré sa v kodifikačných príručkách slovenského 
jazyka už nenachádza. V slove zástávkách je pravopisná chyba.  Správne vyslovené aj 
napísané je: o tých všetkých zastávkach. 
 
V KSSJ je dané slovo uvedené takto:   

zastávka -y -vok ž. 

1. zastavenie (význ. 1, 2): malá z. (na pochode); pracovať bez z-y 

2. miesto, kde pravidelne zastávajú prostriedky hromadnej dopravy: autobusová z., z. 
električky 

3. vzdialenosť medzi dvoma takými miestami: koľko z-k je do centra? 

Slovo nosítko je nespisovné, správny tvar je nosidlo:    
V KSSJ je uvedené nasledovne:  
nosidlo -a obyč. pomn. nosidlá -diel s. konštrukcia na prenášanie bremien, osôb: murárske n-
á, odniesť ranených na n-ách 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pr%C3%A1ve&c=68e0
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=priam&c=68e0
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=bez&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=miesto&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kde&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pravidelne&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=vzdialenos%C5%A5&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=medzi&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=miestami&c=I03a
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=kon%C5%A1trukcia&c=ecca
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=odnies%C5%A5&c=R861


 
V programe bol odvysielaný výraz napadlo by ma, ktorý je nesprávny. V slovenčine ide 
o pomerne často sa opakujúcu gramatickú chybu, správne výraz je: napadlo by mi.  
13:20:32 
Do rozhovoru sa zapojí Marcel: „Ja sa teším...“ 
Adela: „Áno...“  
Marcel: „... že oproti sa Dano opýta jedného z našich tatranských hostí...“  
Adela: „Áno...“ 
Marcel: „... že koľko dní žije on bez slnka v rámci roka.“  
Dano: „Myslíš si, že toto by ma napadlo?“ 
Adela: „Nenapadlo...“  
 
 
Ďalej sme v programe zaznamenali slovo týpek, ktoré je slangovým slovom. Nie je síce 
spisovné, ale na druhej strane slangové slová sú prejavom toho, že jazyk je živým 
organizmom a živo aj pôsobí.  
13:24:50 
Dano sa pýta Aničky: „A počúvaj, ešte ďalšia osobná otázka, jaký, ja som si ho nikdy nevedel 
predstaviť úplne úprimne ako manžela, jaký je on manžel, hen tento týpek? Bradatý.“  
Moderátor Nikodým: „Vyskúšaj!“ 
 
Ďalší súťažiaci povedal slovo Kysučani namiesto správneho tvaru Kysučania. Podľa nášho 
názoru ide o tvar nominatívu plurálu životných podstatných mien, v ktorých odpadla prípona  
-ia podľa vzoru hrdina, a zostala iba prípona -i. Tvar Kysučani sa podľa nášho názoru 
používal v kysuckom nárečí.     
13:26:36 
Tomáš odpovedá Danovi: „Neviem, to asi Kysučani stavali, ja neviem...“ 
Dano: „Aaa, jasne, rozumiem, a hovoríme o Brnčalke tým pádom.“ 
 
Ďalej sme zaznamenali oslovenie vo vokatíve (v 5. páde. Tento pád v slovenčine 
z morfologického hľadiska takmer neexistuje, ale zachovalo sa iba niekoľko jeho tvarov, 
napr. synku, bratku, švagre... Oslovenie vo vokatíve ako spestrenie prejavu vyslovil súťažiaci 
Marcel:   
13:44:19 
Moderátor Nikodým hovorí tajnou rečou pridávaním slabík: „... upuž sopom vypišjepel 
tropoš šipičkupu svipirupu...“   
Marcel: „Hm, merkuj, bratu!“ 
 
Ďalší súťažiaci Marcel vyslovil slovo šóra, ktoré je nespisovné a označuje dlhý rad ľudí: 
14:27:30 
Moderátor Nikodým: „... že či mám ísť (nezrozumiteľné) na Suchú Belú a mám si brať 
šľapky alebo nebodaj topánočky, hej...“ 
Marcel povie: „Hlavne desiatu do tej šóry.“ 
 
V danom programe sme zaznamenali aj bohemizmy čiže slová prevzaté z češtiny: stezku, ty 
vole, do prčic, ktoré sú síce nespisovné, ale vzhľadom na našu spoločnú históriu s Čechmi 
ovplyvnili náš jazyk a doteraz sa v ňom vyskytujú: 
 
13:21:57 
Adam: „Aleee je určite pre mňa ľakšie, keď môžem napríklad tie kopce lyžovať...“  



Adela: „Áno...“ 
Adam: „A keď môžem možno objavovať aj nejaké nové miesta vo Vysokých Tatrách...“  
Adela: „Že mimo stezku, jak sa hovorí...“ 
13:40:58 
Moderátor Nikodým: „A toto sa volá, že jazvečík Boby, to spieval Karol Duchoň.“ 
Dano: „Ty vole!“ 
 
14:00:13 
Moderátor Nikodým: „Je slovo ešus spisovné?“ 
Dano: „Nie!“ 
Adela: „Anooo!“ 
Moderátor Nikodým: „Je!“ 
Dano: „Do prčic!“ 
 
Ďalej sme zaznamenali nesprávnu výslovnosť v slove ľahšie [ľakšie]. Správne malo byť 
vyslovené [ľachšje]: 
13:21:57 
Adam odpovedá Adele: „Aleee je určite pre mňa ľakšie, keď môžem napríklad tie kopce 
lyžovať...“  
 
Slovo zrovna, voči ktorému primárne namietal sťažovateľ, je spisovné slovo, odporúča sa  
však používať jeho vhodnejší ekvivalent práve alebo priam, pretože ide o zastarané slovo.  
Moderátor Martin Nikodým ako oficiálny používateľ jazyka, urobil vo svojom rečovom 
prejave niekoľko podľa nášho názoru nie výrazných chýb (zaúlohovaný, nosítko, zástávkách), 
ktorých počet bol aj vzhľadom na dĺžku trvania programu (v trvaní cca 1 h 25 min 1s) nízky.   
V programe sme zaznamenali aj anglicizmy, napr. footage alebo hike mates, ktorých význam 
hovoriaci vzápätí preložili alebo objasnili.   
Program Milujem Slovensko je súťažno-zábavná šou a z tohto aspektu má aj humor výraznú a 
funkčnú úlohu medzi účinkujúcimi, čo podľa nášho názoru môže ovplyvňovať aj ich lexiku, 
ktorú  používajú za účelom oživenia ich rečového prejavu. Napríklad slová lozič horolozič, 
šplháč aj zlaniar, ktoré sme v danom programe zaznamenali, napriek tomu, že nepatria medzi 
spisovné slová, boli použité v humornom kontexte ako novotvary, momentálne utvorené 
slová, ktoré mali svoje funkčné miesto v danej konverzácii.  
V danom programe treba podľa nášho názoru brať do úvahy aj fakt, kto nesprávne slová 
vyslovil, alebo v akom kontexte boli použité, či ich vyslovil moderátor alebo súťažiaci. 
V našom prípade súťažiacimi boli napr. chatár (Kysučani), lyžiar (ľakšie), ktorí sa nepovažujú 
za oficiálnych používateľov jazyka.  
 
Na základe vyššie uvedeného sme toho názoru, že nedošlo k porušeniu zákona č. 308/2000  
Z. z.  
 
 
 
ZÁVER: 
 
Domnievame sa, že odvysielaním programu Milujem Slovensko na programovej službe 
Jednotka  dňa 4. 9. 2021 o cca 13:10 h nedošlo k porušeniu zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 



K bodu č. 
48   

 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1326/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Milujem Slovensko  
Vysielané dňa: 4. 9. 2021 
Čas vysielania: cca 13:10:48 – 14:35:49 h   
Označenie podľa JSO:  

- časový kód cca:  
 

• začiatok záznamu 12:55:00 h 
• prebiehajúci program Nikto nie je dokonalý  
• koniec programu 13:09:00 h  
• zvukovo-obrazový predel 
• upútavkový blok  
• Idem do kina 
• zvukovo-obrazový predel 
• začiatok programu Milujem Slovensko  (13:10:48 h) 

 
Úvodná pesnička skupiny .  
 
Moderátor Martin Nikodým privíta divákov a otvorí X. sériu šou.   
13:12:27 
Dano: „... To je dramatické, počúvajte, pozrite na na ten footage alebo teda ten obrázok tam  
(nezrozumiteľné)...“ 
Moderátor Nikodým: „Footage?“ 
Dano: „Nad Tatrou sa o chvíľu začne blýskať...“ 
Moderátor Nikodým: „No vyzerá to tak....“ 
Adela: „Aha fakt!“ 
Moderátor Nikodým: „No, no, no...“ 
 
Moderátor Nikodým privíta kapitánov oboch tímov Adelu Vinczeovú a Dana Dangla. Potom 
povie, že dnešnou hlavnou témou budú hory, kopce, turistika, tracking, skialpinizmus, príroda 
a aj ochrana prírody. Vyzdvihol fakt, že ľudia posledný rok začali viacej chodiť do prírody. 
Adela poznamená, že či sa aj príroda potešila, keď sa do nej vrátili ľudia. Potom predstaví 
prvého člena svojho tímu Marcela Forgáča. 
13:17:28  
Adela hovorí Marcelovi: „... A ja odjakživa toho nášho spoločného viem, že ty si taký lozič 
horolozič...“ 
Marcel: „Ánoo...“ 
Adela: „A že ty si aj taký akože šplháč aj zlaniar, všetky tieto výrazy...“  
Marcel: „Šplháč, zlaniar a horolozič, musíme musíme zaniesť túto...“ 
Jaro: „Termitológiu...“ 
Adela: „Prepáčte, no ale...“ 
Marcel: „Krásne termity....“ 
Adela: „Áno, a ty si stále ešte akože aktívny horolozič a zlaňovač. Zlaňovač už veľmi nie  
Marcel: „Áno, pália ma ruky...“  



Adela: „Či?“ 
Marcel odpovedá, že sa tomu ešte stále tomu venuje v rámci svojich možností.  
 
Potom nasleduje krátky rozhovor s ďalšími členmi tímu Jarom Michalkom, ktorý je 
profesionálnym horským vodcom. 
13:20:32 
Do rozhovoru sa zapojí Marcel: „Ja sa teším...“ 
Adela: „Áno...“  
Marcel: „... že oproti sa Dano opýta jedného z našich tatranských hostí...“  
Adela: „Áno...“ 
Marcel: „... že koľko dní žije on bez slnka v rámci roka.“  
Dano: „Myslíš si, že toto by ma napadlo?“ 
Adela: „Nenapadlo...“  
 
Adela predstavuje ďalšieho člena svojho tímu Adama Žampu.  
13:21:57 
Adam odpovedá Adele: „Aleee je určite pre mňa ľakšie, keď môžem napríklad tie kopce 
lyžovať...“  
Adela: „Áno...“ 
Adam: „A keď môžem možno objavovať aj nejaké nové miesta vo Vysokých Tatrách...“  
Adela: „Že mimo stezku, jak sa hovorí...“ 
Adam: „Chodievam tak...“ 
 
Moderátor Nikodým vyzve Dana, aby predstavil svoj tím.  
13:23:01 
Moderátor Nikodým: „Dano, nech sa ti páči, neviem, z ktorej strany začneš, len drž v hlave 
otázku o...“ 
Dano: „Áno áno...“  
Moderátor Nikodým: „O tom...“ 
Dano: „Musím si zapamätať...“ 
Moderátor Nikodým: „Bol si za zaúlohovaný Marcelom...“ 
Dano: „Zaúlohovaný som bol veľmi presne a budem držať tú otázku...“ 
 
Dano predstavuje prvú členku svojho tímu Aničku Rakovskú a pýta sa jej na manžela Roba 
Jakaba, ktorý je tiež členom jeho tímu.  
13:24:50 
Dano sa pýta Aničky: „A počúvaj, ešte ďalšia osobná otázka, jaký, ja som si ho nikdy nevedel 
predstaviť úplne úprimne ako manžela, jaký je on manžel, hen tento týpek? Bradatý.“  
Moderátor Nikodým: „Vyskúšaj!“ 
Dano: „Dobrý?“ 
Anička: „Povedala by som, že taký ako turista, pretože...“ Dano sa smeje. 
 
Dano predstavuje ďalšieho člena tímu, chatára Tomáša. pýta sa ho, koľko dní v roku nevidí 
slnko. Odpovie, že päť mesiacov v roku. Dano sa ho potom pýta, či je dobre, že tá chata je 
takto postavená.   
13:26:36 
Tomáš odpovedá Danovi: „Neviem, to asi Kysučani stavali, ja neviem...“ 
Dano: „Aaa, jasne, rozumiem, a hovoríme o Brnčalke tým pádom.“ 
 
Potom nasleduje rozhovor Dana s Robom Jakabom. 



 
Robo hovorí o Aničke: „... My sme tu dvaja asi kvôli tomu, že láska hory prenáša, nie?“ 
Dano: „Áno, jasné, asi áno, vidíš, tak to bude, no...“ 
Robo: „Jak som to vymyslel, čo...“  
Dano: „Pekne.“ 
Robo: „To mi napadlo tesne predtým...“ 
Anička: „Ooooo!“ 
Tomáš: „Teraz ti zas zavadziam pre zmenu.“ 
Dano: „... Láska hory prenáša, a dobre, keď sme pri tejto téme, tak Anička je asi odvážnejší 
typ, lebo ty si asi taký  trošku v týchto veciach..., strachoprprpr...“ 
13:28:08 
Robo odpovedá Danovi: „Tak pozri sa, ja sa bojím výšok, ale zrovna zrovna je v tejto relácii 
Jaro Michalko, ktorý  ma učil liezť a ešte si...“  
Marcel: „Predstav si.“ 
Jaro: „Jasné!“ 
Robo: „... áno, a vtedy som sa zbavil svojho strachu z výšok.“ 
Moderátor Nikodým: „Na tú chvíľu?“ 
Robo: „Prosím?“ 
Moderátor Nikodým: „Na tú chvíľu alebo navždy?“ 
Robo: „Chvíľu to zostalo, ale potom sa to zase vrátilo, takže skoro na tú chvíľu...“  
Dano: „Dobre, a Anička je jaká turistka teda, to by ma zaujímalo...“ 
Robo: „Anička je výborná...“ 
 
Moderátor Nikodým privítal nakoniec Milujem Slovensko band. Potom informuje divákov, že 
dnes sa hrá o sviečky z včelieho vosku. Odštartuje prvú súťaž. Súťažiaci majú uhádnuť meno 
a názov interpreta skladby. Adam uhádol kapelu a Dano názov pesničky. Moderátor Nikodým 
pridelil Danovmu tímu dva body. Potom prichádza ďalšia disciplína – veselá matematika.   
Adelin tím získal 4 body. Nasleduje ďalšia matematická úloha. Adelin tím získal 4 body.   
Ďalšia disciplína – uhádnite pesničku.    
13:40:58 
Moderátor Nikodým: „A toto sa volá, že jazvečík Boby, to spieval Karol Duchoň.“ 
Dano: „Ty vole!“ Adelin tím získal dva body.  
 
Nasleduje ďalšia hra – kartičky. Moderátor Nikodým sa pýta súťažiacich, či používali niekedy 
v detstve tajnú reč.  
13:44:19 
Moderátor Nikodým hovorí tajnou rečou pridávaním slabík: „... upuž sopom vypišjepel 
tropoš šipičkupu svipirupu...“   
Marcel: „Hm, merkuj, bratu!“ 
Na kartičkách je slovo napísané v tajnej reči a tím musí identifikovať to slovo. Oba tímy 
získali 20 bodov.  
Nasleduje ďalšia disciplína – uhádnite pesničku. Danov tím získava 2 body.     
Všetci súťažiaci sedia v kruhu a Adam má v rukách škatuľu, ktorá na konci vybuchne. Na 
otázky moderátora musia súťažiaci odpovedať správne a potom môžu škatuľu posunúť 
k ďalšiemu súťažiacemu. Súťažiaci, ktorému škatuľa vybuchne na kolenách, pripraví svoj tím 
o bodový zisk z tejto hry.  
14:00:13 
Moderátor Nikodým: „Je slovo ešus spisovné?“ 
Dano: „Nie!“ 
Adela: „Anooo!“ 



Moderátor Nikodým: „Je!“ 
Dano: „Do prčic!“ 
 
Danov tím získal po tejto narodeninovej párty 10 bodov, ktorý je vo vedení.   
Nasleduje disciplína – uhádnite pesničku. Danov tím získal 2 body. Ďalšia disciplína – 
súťažiaci musia vylúštiť tajničku a puk položiť správne na mapu, kde sa dané miesto ukryté 
v tajničke nachádza.   
 
 
Ďalšia disciplína – obrázok mesta ukryté v tajničke. Súťažiaci ho neuhádli. Súťažiaci hádajú 
toto mesto ukryté v tajničke a potom ho pukom označia na mape. Danov tím získava jeden 
bod.  
Nasleduje disciplína – uhádnite pesničku. Adelin tím získava body a nasleduje finále.   
 
14:18:18 
Moderátor Nikodým: „No ale ideme tou krajinou a cestou míňame rôzne železničné stanice 
a rôzne zastávky, kde sa niekde sa ten vlak zastaví, niekde sa nezastaví, ale nechcem vedieť 
teraz iba o tých, na ktorých sa zastaví, chcem vedieť o tých všetkých zástávkách a...“  
Dano: „... že koľko ich je na Slovensku?“ 
Moderátor Nikodým: „... a staniciach, úplne vážne, áno...“ 
 
Oba tímy sa radia. Dano povie za svoj tím tip Roba, ktorý si myslí, že na Slovensku je 2326 
všetkých železničných staníc a zastávok.  
14:19:57 
Robo: „Keď to dám presne, tak ma zoberú podľa  mňa na nejakých nosítkach.“ 
Adelin tím tipuje menej.  
Moderátor Nikodým: „... Takto, máme tu záchranárov?“ 
Adela: „Nie! Nejdeme odnášať Roba!“ 
Moderátor Nikodým: „Budeme potrebovať nosítka, naozaj, naozaj, ale nie preto, žeby mal 
pravdu, len ho podľa mňa šľak trafí...“ 
Adela ide točiť koleso.  
Moderátor Nikodým položí ďalšiu otázku a obidva tímy musia povedať svoj tip. Adela ide 
znova točiť koleso. Pred poslednou finálovou úlohou Adelin tím je vo vedení. Nasleduje 
posledná finálová otázka. Prichádza Patrik Pajta z Hike mates.    
Patrik Pajta: „... Hike mates, kamoši na hory.“ 
 
14:27:30 
Moderátor Nikodým: „... že či mám ísť (nezrozumiteľné) na Suchú Belú a mám si brať 
šľapky alebo nebodaj topánočky, hej...“ 
Marcel povie: „Hlavne desiatu do tej šóry.“ 
 
Moderátor Nikodým položil finálovú otázku: Koľko hodín trvalo Rudovi Padovi v roku 1992 
prejsť Cestu hrdinov SNP dlhú 770km? Danov tím lepšie tipoval a Dano ide točiť koleso. 
Danov tím vyhral v dnešnom prvom Milujem Slovensko.   
Moderátor Nikodým sa lúči s divákmi, dúfa, že sa na šou budú tešiť aj o týždeň a tiež sa  
poďakuje aj obom tímom.   
 

• koniec programu (14:35:49 h) 
• zvukovo-obrazový predel 
• upútavkový blok 



• sponzorské odkazy 
• upútavka 
• zvukovo-obrazový predel 
• telenákup 
• koniec záznamu (14:39:59 h) 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1432/SO/2021 
Programová služba: Rádio Slovensko 
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
Číslo licencie: RD/1 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenia: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1432/SO/2021 smerujúcu 
voči programovej službe Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnenú. 

 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021           Z: PgO 
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Sťažnosť č.    1432/SO/2021 zo dňa 13. 10. 2021 

Sťažovateľ:        fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:     Hosť Nory Gubkovej 

Deň a čas vysielania:   13. 10. 2021 o cca 13:06 hod.  

 

 

Programová služba: Rádio Slovensko 

Vysielateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska 

Číslo licencie:  RD/1 
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OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
 „V relacii Hosť Nory Gubkovej boli pouzite vyraz transrodovy clovek na cloveka, ktory ma 
zjavne vrodenu geneticku chorobu a psychicke problemy suvisiace s vrodenym pohlavim. Ide 
o nespravny vyraz, kdeze pojem rod podla definicie znamena: „pojmom „rod“ sa rozumie 
súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov. Vzhladom na to, 
ze nejde o spolocnostou vytvorenu rolu je zjavne, ze pojem bol v relacii pouzity nespravne 
a zavadzajuco a to po niekolki krat aj v dalsich relaciach. Mam za to, ze bolo porusene pravo 
na objektivne informacie a ziadam o napravu.“ 
 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
§ 16 ods. 3 písm. a): „Vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú 
pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.“ 
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Sťažovateľ namietal, že v programe neboli odvysielané „objektívne informácie“ v súvislosti 
s tým, že prezentovaná osoba bola označená ako „transrodový človek“, hoci podľa neho „má 
zjavne vrodenú genetickú chorobu a psychické problémy súvisiace s vrodeným pohlavím“. 
Program podľa našej mienky nemožno označiť za politickú publicistiku (podľa § 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. je politická publicistika program tematicky zvyčajne spätý so 
spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä komentáre k správam a udalostiam, analýzy vývoja, 
politické stanoviská k udalostiam a názory politikov na jednotlivé témy). Program sme preto 
posudzovali na základe ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., teda 
skúmali či vysielateľ zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. 
 
Program Hosť Nory Gubkovej odvysielaný 13. 10. 2021 bol rozhovorom s Adamom 
Winstonom, ktorý podstúpil zmenu pohlavia. V rozhovore opisuje svoju situáciu, ktorá viedla 
k jeho rozhodnutiu o zmene pohlavia, to ako svoj problém oznámil rodičom a ako to prijali, 
samotný proces zmeny pohlavia, to ako ho zmena pohlavia zmenila po vnútornej stránke 
a ako sa z dnešného pohľadu pozerá na život pred zmenou pohlavia. Reč bola aj o situácii 
a živote celej komunity transrodových ľudí na Slovensku. V programe bol Adam Winston 
označovaný ako „transrodový človek“ a používaný bol výraz „transrodoví ľudia“ na 
označenie ľudí, ktorí sa neidentifikujú so svojím pôvodným pohlavím, resp. ako ľudia, ktorí 
„sa narodili do nesprávneho tela“. 
V programe odznelo, že Adam sa narodil ako Monika. Moderátorka Nora Gubková v úvode 
uviedla, že malá Monika nebola v detstve šťastná, avšak skutočné problémy sa začali po 
príchode do puberty, keď skončila u psychológa. Ten ju však nebral vážne, keď mu vravela, 
že sa narodila do nesprávneho tela a predpísal jej lieky na depresiu, po ktorých jej bolo ešte 
horšie. Adam Winston v programe opísal svoje nepríjemné a traumatické pocity z detstva, 
keď bol v škole a škôlke zaradený do dievčenského kolektívu a musel vykonávať dievčenské 
činnosti. Uviedol, že hral rolu, v ktorej musel neustále prekonávať vlastné vnútro. To veľakrát 
u neho ústilo do trápnosti a extrémnosti pri komunikácii s inými ľuďmi, pretože sa musel siliť 
a veci z neho nešli prirodzene. Teraz, po zmene pohlavia sa podľa svojich slov cíti šťastný, 
ale aj ako empatickejší človek, pretože „keď je človek spokojný s tým, kým je, tak všetko to, 
čo v sebe má prirodzene, čo tam vždy bolo, tak zrazu je úplne jednoduché dať to von a ukázať 
všetkým, že to tam je“. 



Moderátorka ďalej uviedla, že rozhodnutie o zmene pohlavia nie je chvíľkový rozmar. 
Uviedla, že zmena pohlavia je niekoľkoročný veľmi náročný proces a konečné rozhodnutie, či 
je vôbec z medicínskeho hľadiská možná, je v rukách lekárov, psychológov a sexuológov. 
Zmena A. Winstona začala návštevou sexuológa, keď mal 26 rokov. Absolvoval potom na 
jeho žiadosť niekoľko vyšetrení, avšak celý proces sa podľa jeho slov umelo naťahoval, „aby 
to v papieroch nevyzeralo, že je to príliš narýchlo“. Hlbšie psychologické vyšetrenie v procese 
napriek tomu podľa jeho slov absentovalo. Uviedol tiež, že pri hormonálnej liečbe nemal 
žiadnu psychologickú odbornú oporu. 
Moderátorka poukázala na to, že niektorí ľudia, ktorí prešli zmenou pohlavia sú nešťastní aj 
po premene. A. Winston uviedol, že pokiaľ ide o transrodovosť a nejedná sa v skutočnosti v 
dôsledku zlej diagnostiky o nejaký iný problém, tak je to podľa neho hlavne preto, že rodina 
a okolie takého človeka nechce prijať. 
V závere rozhovoru A. Winston uviedol, že komunitu transrodových ľudí na Slovensku 
najviac trápi to, že nevedia, kde nájsť správnu odbornú pomoc, resp. im takáto pomoc nie je 
poskytnutá. Uviedol, že pri kontakte s transrodovými ľuďmi je dôležité ako sa k nim budeme 
správať, pretože to môže mať zlé následky. Je žiaduce im v tejto súvislosti ukázať svoju 
podporu.  
A. Winston tiež uviedol, že on sám necíti potrebu sa ako transrodový človek 
inštitucionalizovať, resp. radiť sa k nejakej skupine ľudí (lgbti komunita). 
 
 
Sťažovateľ namietal použitie výrazu „transrodový človek“ na označenie prezentovanej osoby 
(A. Winston), ktorá má podľa neho zjavne psychické problémy a genetickú chorobu. 
Pozreli sme sa na význam termínu „transrodový človek“. Na portáli Homofobia.sk, ktorý 
spravuje občianske združenie Iniciatíva Inakosť sú definované základne pojmy používané 
v súvislosti s LGBT komunitou. Medzi inými aj pojem „transrodový človek“: 
„Transrodoví ľudia sú tí, ktorých vzhľad, správanie a/alebo osobnostné charakteristiky sa  
odlišujú od stereotypov o tom, akí by mali byť muži a aké by mali byť ženy. Je to pojem  
používaný vo vzťahu ku každému, koho rodová identita sa nezhoduje so spoločenskými  
očakávaniami na rodové roly determinované pohlavím, ktoré bolo priznané, pridelené pri  
narodení. Patrí sem každý človek, ktorý si akýmkoľvek spôsobom mení rod. Zahŕňa široké  
spektrum ľudí, ktorí zažívajú alebo vyjadrujú svoj rod rôznymi, niekedy netradičnými  
spôsobmi. Pojem zahŕňa, nie však výhradne: 
 - transsexuálnych ľudí pred operáciou, po operácii alebo bez operácie spojenej so zmenou  
pohlavia získaného pri narodení, ktorí môžu, ale nemusia, užívať hormóny,  
- ľudí prejavujúcich rodové charakteristiky alebo identity, ktoré sú vnímané ako  
nesúhlasiace s ich biologickým pohlavím alebo pohlavím pri narodení,  
- ľudí vnímaných androgýnne, 
- transvestitov, crossdreserov alebo drag queen a drag king atď.“1 
V súvislosti so sťažovateľovou námietkou sme sa tiež pozreli ako je tzv. transrodovosť 
posudzovaná z medicínskeho hľadiska. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 
2019 schválila nový globálny manuál diagnóz, tzv. Medzinárodnú štatistickú klasifikáciu 
chorôb a súvisiacich zdravotných problémov (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems (ICD-11)), v rámci ktorej už zdravotné otázky týkajúce 
sa transrodovosti nie sú klasifikované ako duševné poruchy a poruchy správania, ale po 
novom sú klasifikované ako otázky týkajúce sa sexuálneho zdravia. WHO na svojom portáli 
uvádza: „Rodová inkongruencia (pozn.: nesúlad) sa presunula z kapitoly „Duševné poruchy a 
poruchy správania“ do novej kapitoly „Stavy súvisiace so sexuálnym zdravím“. Je to 

                                                 
1 http://www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf 



dôkazom toho, že rodovo odlišné a trans- identity nie sú stavom narušeného duševného 
zdravia a takáto ich klasifikácia môže spôsobovať enormnú stigmu.“2 
 
 
Je teda zrejmé, že transrodovosť, resp. rodová inkongruencia (rodový nesúlad) je medicínsky 
ustálený pojem a diagnostická kategória, ktorá navyše už nie je Medzinárodnou 
zdravotníckou organizáciou klasifikovaná ako duševná porucha a porucha správania, ale ako 
záležitosť týkajúca sa sexuálneho zdravia. 
V monitorovanom programe bolo podľa našej mienky dostatočne preukázané, že 
prezentovanú osobu možno označiť za transrodového človeka. Okrem samotného faktu, že A. 
Winston podstúpil zmenu pohlavia, predmetom rozhovoru bolo aj jeho vnútorné prežívanie. 
A. Winston v programe opísal svoje negatívne vnútorné stavy a pnutia pred tým, ako 
podstúpil zmenu pohlavia, ktoré odrážali nesúlad medzi jeho pohlavím a tým, kým sa cítil 
byť. Vyjadril tiež pocity uspokojenia a šťastia, ktoré sa dostavili po podstúpení zmeny 
pohlavia. Predmetom rozhovoru bolo aj to, že niektorí transrodoví ľudia sa cítia nešťastní aj 
po zmene pohlavia. A. Winston v tomto kontexte pripustil možnosť omylu pri diagnostike 
transrodovosti (sám poukázal na nedostatočnosť psychologického vyšetrenia vo svojom 
prípade). Z rozhovoru však podľa nás nijako nevyplývalo, že by toto mohol byť aj jeho 
prípad. 
 
V monitorovanom programe sme nezaznamenali také nedostatky, ktoré by zakladali 
podozrenie na možné porušenie ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
 
ZÁVER:   
 
Na základe uvedených skutočností si myslíme, že vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska 
odvysielaním programu Hosť Nory Gubkovej zo dňa 13. 10. 2021 neporušil ustanovenie § 16 
ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-
transgender-health-in-the-context-of-icd-11 



 
        K bodu č. 49   

 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1432/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Hosť Nory Gubkovej 
Deň vysielania: 13. 10. 2021   
Čas vysielania: cca 13:06 hod.   
 
Čas vysielania:  
- cca 13:06 hod. – začiatok programu Hosť Nory Gubkovej 
 
Nora Gubková, moderátorka: „Úprimne? Malá Monika nebola tým zlatým pekným 
dievčatkom, ktoré susedia zastavujú na ulici. A keby sa jej už vtedy niekto spýtal, či je šťastná, 
kričala by z celého hrdla, že nie je. Keď prišla do puberty, začali sa skutočné problémy, 
s ktorými skončila u psychológa. Ani ten ju zo začiatku nechcel brať vážne, keď mu hovorila, 
že sa asi narodila do nesprávneho tela. Dostala lieky na depresiu, ale bolo jej ešte horšie. 
Nevedela si predstaviť, že takto sa dá ďalej žiť. Pred tromi rokmi sa z Moniky stal Adam, 
ktorý teraz sedí oproti mne. Adam, vitajte.“ 
Adam Winston: „Dobrý deň.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „No, prečo ste sa odhodlali takto verejne pohovoriť 
o vlastnej zmene pohlavia, keď je vysoká pravdepodobnosť, že  naozaj pre mnohých ľudí je 
táto téma pomerne dosť neprijateľná a kontroverzná.“ 
Adam Winston: „Práve preto. Pretože si myslím, že na Slovensku je táto téma ešte hrozne 
veľké tabu a myslím si, že hrozne veľa ľuďom to komplikuje cestu k nájdeniu samého seba, 
takže si myslím, že o takýchto veciach by sa malo hovoriť a dúfam, že nás bude viac.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Ja som sa snažila nájsť nejaké aktuálne a presnejšie čísla, 
koľko transrodových ľudí je na Slovensku. Nejak sa mi to nepodarilo. Vy máte aké 
informácie? 
Adam Winston: „No ja mám informácie iba z tej skupiny, ktorá je vlastne na Facebooku 
venovaná transrodovým ľuďom a tam je okolo 300 ľudí. Ale hovorím, už som to hovoril 
minule, že je veľmi ťažké povedať, že koľko je transrodových ľudí, lebo to nie je napríklad ako 
keď sa niekto narodí s nejakým, ja neviem, ako to dobre povedať, ale niekto môže byť trans 
celý život a nikdy sa k tomu nepriznať, niekto môže  byť aj po premene a nepriznávať sa 
k tomu po tej premene, čiže ťažké urobiť nejaký výsledok, nejakú konečnú číslovku toho, koľko 
nás je, ale strašne veľa.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Vráťme sa ku vám. Vy sa dnes považujete za šťastného 
človeka. Aj hovoríte, že ten váš príbeh naozaj nemal niektoré úskalia, ktoré si môžeme 
prečítať alebo vidieť vo filmoch. Ale naozaj sa vyriešili všetky vaše problémy, ktoré vám 
predtým bránili normálne fungovať?“ 
Adam Winston: „Áno. Dnes už mám iba také normálne ľudské problémy, čo má asi každý 
človek, si myslím. Ale tie, ktoré boli spôsobené tým, že som žil v cudzom tele, tak sú všetky 
preč a nedá sa môj život porovnať hodnotovo, aký bol predtým a aký je teraz. Takže...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Adam Winston nám bude rozprávať nielen o svojej vlastnej 
premene, ale aj o živote celej komunity transrodových ľudí.“ 
 
- jingel (Rádio Slovensko, Hosť Nory Gubkovej) 
- pieseň 
 



Nora Gubková, moderátorka: „S Adamom Winstonom dnes môžeme lepšie spoznať svet 
transrodových ľudí. Poďme na to možno tak trochu postupne. V úvode sme spomenuli, že vy 
ste už ako dieťa tušili, že nie je s vami niečo v poriadku. Čo bola taká typická situácia, ktorú 
si možno dodnes prehrávate v hlave, v ktorej si spomínate, že ste sa cítili vyslovene zle 
a nepríjemne.“ 
Adam Winston: „To bolo asi vždy, keď ma nejakým spôsobom zaradili medzi dievčatá, či už 
v škole alebo škôlke, keď som musel ísť vlastne s tou druhou skupinou a robili sme úplne iné 
veci, aké ja som chcel robiť. Nikto mi nedal to právo vlastne, že dobre, tak si dievča, ale aj tak 
môžeš hrať futbal, prečo nie, veď... Tak to vôbec nebolo a vždycky som sa cítil strašne zle, že 
nemôžem... Keď sme mali raz besiedku v škole, tak chlapci rapovali, dievčatá tancovali 70 
sukien mala, tak si viete predstaviť, čo to pre mňa muselo byť. Nechcel som tam ísť, učiteľka 
ma donútila, musíš si dať sukňu, toto boli situácie, kedy... a to som mal nejakých 7, 8 rokov 
a to bolo pre mňa strašne traumatizujúce a z celého Dňa matiek bola jedna veľká trauma. 
Takže tak.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Ja keď som čítala rozhovory s transrodovými ľuďmi, mnohí 
popisovali ten stav ako nesmierne vyčerpávajúci. Keby sme mali citovať jednu dámu: 
spoznávanie nových ľudí bolo pre mňa veľmi ťažké a trávenie času s väčšou skupinou ma 
hrozne vyčerpávalo. Zažili ste aj vy taký pocit, ako keby ste museli dvojnásobne vynakladať 
námahu na bežné veci už len tým, že ste ako keby hrali iný rod.“ 
Adam Winston: „Áno. Tým, že to bola v podstate stále nejaká rola pre mňa, v ktorej som 
musel byť a nejakým spôsobom prekonávať to vnútro vo mne, čo bolo vždycky, si myslím, že 
veselý človek a dobrý človek, ktorý mal dobrú náladu a proste ťažko sa to nejako s tými 
ľuďmi... Dávalo sa to von ťažko veľmi, čiže som sa musel veľmi snažiť, aby tí ľudia nevideli 
úplne to, čím si prechádzam a zároveň sa so mnou zabavili, čiže veľakrát z toho vzniklo 
akurát takto, že som bol trápny a extrémny, pretože som moc silil veci, pretože nešli zo mňa 
prirodzene.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Niektorí rodičia, s ktorými som mala možnosť hovoriť, ktorí 
majú takéto deti, ktoré prešli, uvažovali o tejto veľkej zmene životnej, sa im stalo, že tie deti 
mali pokusy o samovraždu. Je to veľmi časté v tejto vašej komunite?“ 
Adam Winston: „Myslím si, že je to dosť časté, minimálne nejaké sebapoškodzovanie tam je 
vo väčšine prípadov.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Pomerne dlho trvalo kým ste o tom začali rozprávať so 
svojimi rodičmi. Ako zareagovali na tú prvú informáciu? Alebo tušili vtedy niečo?“ 
Adam Winston: „Skvele zareagovali. Ja mám totiž úžasných rodičov. Oni ma vždycky 
podporovali vo všetkom. Nech to bolo čokoľvek, tak som vždycky videl podporu. Čiže ja som 
vždycky vedel, že ani s týmto to nebude inak, len to bolo také skôr o mne, že ja som sa musel 
s niektorými vecami sám vyrovnať. Takže keď som to povedal svojim rodičom, tak povedali...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Koľko ste mali vtedy rokov?“ 
Adam Winston: „Dvadsať šesť. Dvadsať šesť, som sa maximálne zosypal raz doma. To som 
prišiel z Bratislavy iba kvôli tomu, aby som sa tam zosypal a povedal som mame, že mami 
takto to je a ona, že prosím ťa neplač, to je úplne v pohode, ideme to riešiť. Asi nejak 
v skratke to bolo tak, ale oveľa horšie.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Presne. Dobre, že hovoríte slovo skratka, pretože tá 
premena trvala, myslím, že ďalších šesť alebo päť rokov, ak sa nemýlim...“ 
Adam Winston: „Nie, to bolo... akože celá trvá tak. Ja som ešte není úplne že za tým, ale 
celá tá premena trvá dlhšie. Fyzická teda hlavne.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Určite ste sa stretli aj s ľuďmi, ktorí vás od zmeny pohlavia 
nielenže odhovárali, ale mali takú potrebu vám vysvetliť, čo je správne, čo je morálne a že 
toto je perverzné a proti prírode a možno aj proti bohu...“ 



Adam Winston: „No ja som takých ľudí v okolí nemal a minimálne keď som aj tušil, že by 
niekto taký mohol byť, tak sa tam naše cesty rozdelili. Nemal som záujem počuť tieto názory, 
takže sme sa prestali stretávať a to bolo celé.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Prišli ste o veľa kamarátov alebo ľudí vo svojej blízkosti?“ 
Adam Winston: „Práve naopak. Získal som veľa kamarátov, veľa ľudí, ktorí fakt stoja za to, 
takže...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Vy ste, keď sme sa spolu dohovárali, povedali, že nielen že 
ste nadobudli konečne nejak pocit, že ste šťastný človek, ale že ste aj oveľa viac empatickejší, 
ako keby sa z vás vyplavili vo väčšom množstve tie lepšie vlastnosti, ktoré ste predtým ako 
keby u seba ako keby neevidovali. Máte na to nejaké vysvetlenie?“ 
Adam Winston: „Áno. No, keď je človek spokojný s tým, kým je, tak všetko to, čo v sebe má 
prirodzene, čo tam vždy bolo, tak zrazu je úplne jednoduché dať to von a ukázať všetkým, že 
to tam je a ľudia sú... preto aj tie kamarátstva sú silnejšie dnes, pretože som jednoducho 
ukázal, že som tiež normálny človek, nie niekto, kto má stále nejaké problémy a úzkosti 
a vyzerá divne a správa sa divne, tak všetko to jednoducho do seba začne zapadať a ten život 
začne vyzerať normálne až extrémne dobre, by som povedal. Dúfam, že nie som jediný prípad, 
ktorému sa to takto stalo.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Treba povedať, že zmena pohlavia, aj keď som sa 
dozvedela, že to nie je úplne korektný pojem, ale asi zrozumiteľný aj pre našich poslucháčov, 
je niekoľkoročný veľmi náročný proces a to konečné rozhodnutie je, že či sa vôbec aj 
z medicínskeho dôvodu dá urobiť, je v rukách lekárov, psychológov, sexuológov. Týmto 
všetkým prešiel môj hosť Adam Winston a bude nám o tom ešte hovoriť.“ 
 
- pieseň 
 
Nora Gubková, moderátorka: „Rozhodnúť sa pre zmenu pohlavia nie je teda chvíľkový 
rozmar, to treba na začiatku rovno povedať, ako si to možno niektorí ľudia myslia. Adam, keď 
ste o tom celom začali uvažovať, mali ste dosť informácií, aj tých, ktoré možno hovorili, že je 
to v pohode, ale aj takých, čo hovorili, že môžu byť s tým spojené nejaké negatíva.“ 
Adam Winston: „Ja som nemal žiadne informácie. Ja keď som prvýkrát teda to povedal 
nahlas a rozhodol som sa, že to idem riešiť, tak mi na jednej strane strašne odľahlo, že som to 
mal za sebou ten comnig out pred rodičmi, kamarátmi a tak a potom som si fakt v jeden deň 
proste sadol na gauč a zistil som, že ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, komu mám zavolať, 
ja neviem, koho mám osloviť, ja neviem, ako sa to rieši. Všetko som sa dozvedel viac menej 
náhodou. Úplne náhodou som sa dostal na stránku, kde bola nejaká... na lgbt stránku, kde 
bola nejaká sekcia s názvom transsexualizmus alebo niečo také a tam potom som klikal 
strašne veľa až pokým som dospel k nejakému kontaktu, ktorý mi vlastne nakoniec pomohol. 
Čiže náhodou.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Koľko vlastne trvalo, keď vás nejaký prvý odborník kvázi 
zobral na vedomie a začal posudzovať do akej miery toto je ten problém alebo sú stým 
spojené aj nejaké iné?“ 
Adam Winston: „No na tej stránke bol kontakt na sexuológa tuto v Bratislave, čiže jemu som 
volal, snažil som sa mu dovolať, objednať sa, myslím, že to zabralo nejaký mesiac, možno dva 
než si našiel na mňa čas a prvé sedenie bolo viac menej iba o tom, že sa na mňa pozrel, 
vydýchol si a povedal, že dobre, ideme do toho, ale... Celý ten proces bol úplne zbytočne 
zdĺhavý tým, že on mi dal nejaký papier na nejaké vyšetrenie, ja som potom musel mesiac 
čakať aj keď to vyšetrenie som už za 2, 3 dni mal hotové, som musel mesiac čakať iba kvôli 
tomu, aby to jednoducho dlhšie trvalo celý ten proces úplne zbytočne a vlastne takto som 
absolvoval asi štyri nejaké vyšetrenia...“ 



Nora Gubková, moderátorka: „Čo to boli za vyšetrenia vlastne. Vy ste ako keby museli 
preukázať, že tá vaša potreba alebo to celé je odôvodnené a že to nie je nejaký krátkodobý 
výmysel, že hups dneska budem dievča, zajtra chlapec a potom zase naopak.“ 
Adam Winston: „No absolútne nie. Ono je na tom to vtipné, že on ma poslal na také fit... 
napríklad na genetické testovanie, alebo na takéto podobné veci som musel ísť akože po 
fyzickej stránke či som v poriadku na to brať hormóny. Ale vôbec sme sa nebavili o tom, že... 
možno fakt tri vety sme prehodili o tom, že koľko sa už takto cítim a či si viem predstaviť život 
ako muž a celá táto konverzácia vlastne bola...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Ale to je asi to podstatné.“ 
Adam Winston: „...ale to bolo do 20 minút a ja som kľudne mohol byť napríklad, ja  neviem, 
schizofrenik, ktorý má rozdvojenú osobnosť, mohol som mať tisíc ďalších iných problémov, 
ktoré sa absolútne neriešili, proste sme to vybavili tým, že dobre, toto som sa vás spýtal, teraz 
mi choďte tam, tam a tam.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „No a potom prišiel vlastne ten čas, keď nastúpila 
medikamentózna hormonálna liečba, ktorá vlastne tú zmenu začala štartovať...“ 
Adam Winston: „Áno.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „...ktorá je dneska v stave, v ktorom ste vy dnes.“ 
Adam Winston: „Áno.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Tam to bolo bezproblémové z vášho pohľadu, 
zdravotných?“ 
Adam Winston: „To čakanie na tie hormóny je strašne zdĺhavé, lebo človek už si vytrpel asi 
polovicu, dúfam, že viacej, polovicu života tým čakaním a potom, keď už našiel tú pomoc, keď 
už mi niekto povedal, že dobre, pôjde to, tak potom sa len čaká, čaká sa vlastne na nič, lebo 
už som mal aj tie výsledky hotové a stále mi hovorili ešte musíme čakať, aby to na papieroch 
nevyzeralo, že to je narýchlo, čo je úplná hlúposť, keď niekto má depresie a je úplne nešťastný 
a nespokojný, aby mu niekto povedal, že na papieroch potrebujeme, aby to trvalo dlhšie.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „V tom období, keď už ste užívali hormóny, mali ste nejakú 
psychologickú odbornú oporu, lebo tie tiež robia všeličo s psychikou? Môže to buchnúť 
a neísť celkom podľa plánu. Vtedy stál pri vás nejaký odborník, ktorý by vám vedel pomôcť, 
keby to bolo treba?“ 
Adam Winston: „No nestál a práveže toto sa stáva, že človek keď začne brať hormóny 
a začnú sa mu v tom tele meniť... plus ešte aj testosterón je hormón, ktorý podporuje, ja 
neviem, napríklad také podráždenejšie, niektorí to nazývajú agresívne správanie... Ja mám 
našťastie iba takú skúsenosť, že bol som podráždený na začiatku, mal som pár takých 
výbuchov, ktoré myslím si, že boli hlavne zapríčinené tým hormónom, ale nemal som žiadne 
terapie, nemal som nikoho, s kým by som sa mohol porozprávať ako s odborníkom, že čo sa so 
mnou deje. Na to som tu mal kamarátov, rodinu, takže ja som to vyriešil takto.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Chvalabohu za nich, samozrejme. Kedy začal ten váš pocit 
šťastia, ktorý chvalabohu teda konečne je s vami a sprevádza vás, prevažovať nad tým 
pocitom, ktorý ste mali, tej úplnej márnosti zo života a toho, že naozaj ako keby ste vôbec 
nevideli pred sebou žiadnu perspektívu ako ženy?“ 
Adam Winston: „U mňa sa to zmenilo asi týždeň po prvom podaní hormónu, keď som si už 
nahováral v zrkadle, keď som sa videl jak chlapsky už vyzerám, že už som niečo úplne iné. 
Samozrejme žiadne zmeny tam v tak krátkom čase ešte neboli. Ale jak som to ja videl vo svojej 
hlave vtedy, že vlastne už som totálny muž, tak odvtedy som spokojný, šťastný a už len iba 
takéto normálne výlevy ako hocikto iný.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Hovorí Adam Winston, ktorého sa po pol druhej spýtam, či 
sa ešte dnes vôbec vracia do obdobia, keď bol ešte Monikou.“ 
 
- jingel (Rádio Slovensko, Hosť Nory Gubkovej) 



- pieseň 
- upútavka na program Pečie celé Slovensko 
- upútavka na festival Bratislavské jazzové dni 
- reklama 
- Krátke správy 
- Zelená vlna 
- pokračovanie programu Hosť Nory Gubkovej 
 
Nora Gubková, moderátorka: „Podstúpiť zmenu pohlavia je jedno z najzásadnejších 
rozhodnutí v živote človeka. Asi aj v prípade môjho hosťa Adama Winstona to bolo obdobie 
tisícich otázok, no nie vždy okamžitých a jasných odpovedí. Adam, mali ste strach či už pred 
tou premenou alebo v rámci nej, že čo bude, keď to nedopadne?“ 
Adam Winston: „Nie, lebo nevedel som si predstaviť, čo by mohlo byť to, že to nedopadne. 
Ja som... mne nedopadlo predtým, pred tou premenou, takže som...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „To znamená, ste si povedali zoberiem všetko, čo bude iné 
ako to, čo som tých 26 rokov predtým prežíval?“ 
Adam Winston: „Takto, ja som presne vedel, čo sa bude diať, kvôli tomu, že zahraniční 
youtuberi o tom už mali veľa videí v tom čase, keď som ja toto riešil, takže som pozeral veľa 
videí a podľa toho som vedel presne, že čo sa bude diať, alebo malo by sa diať. Aj tie ich 
príbehy boli rôzne, čiže som mal také nejaké spektrum, že odkiaľ pokiaľ to môže fungovať, 
nejaké komplikácie že môžu byť a nič z toho mi neprišlo horšie ako to, čo bolo predtým.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Vy ste povedali v predchádzajúcom bloku, že tá vaša 
premena ešte nie je úplná. Čo vás ešte čaká? Ak to teda nie je príliš osobná otázka?“ 
Adam Winston: „No, čo sa týka hormonálnej liečby, tak tá že vraj trvá celá šesť rokov, 
pokiaľ sa to telo zmení podľa toho testosterónu najviac, ako sa dá...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Vy ste v treťom roku, hej?“ 
Adam Winston: „Ja som... nie ešte, ja iba rok a pol ešte beriem hormóny. Lebo som dlho na 
ne čakal. Takže šesť rokov by to mala byť celá tá premena, potom sa že vraj už iba starne, 
takže tak nejak je to s hormónmi. A potom čo sa týka operácii, tak to je voľba v podstate už 
potom na každom, aj tie hormóny sú voľba. Nie každý transrodový človek musí ísť na 
hormóny alebo musí ísť na operácie. To je každého voľba. Teda to ešte potom asi sa k tomu 
vrátime. Ale čo sa týka operácií, tak ja som bol momentálne na jednej operácii, to je operácia 
vlastne hrudníka, ktorú mám zatiaľ hotovú a ďalej uvidíme, keďže je to tu dosť komplikované 
na Slovensku. Treba na to peniaze, kontakty, čas a ja nemám ani jedno.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Budeme držať palce a určite pokračujeme v téme ďalej 
s Adamom Winstonom.“ 
 
- pieseň 
 
Nora Gubková, moderátorka: „Na Slovensku sa ku komunite transrodových ľudí aspoň 
podľa sociálnych sietí hlási viac ako 300 ľudí, čo je zároveň 300 rôznych príbehov s 300 
rôznymi koncami. Môj hosť Adam Winston sa chvalabohu cíti byť šťastný a spokojný so 
svojím životom, ale nie všetky premeny majú takýto dobrý koniec. Stáva sa vám niekedy, že sa 
ešte vraciate do toho obdobia, keď ste boli Monika?“ 
Adam Winston: „Ako vraciam, no nevraciam sa do toho nejak tak, že by som sa zamýšľal 
nad tým, aké to bolo zlé, skôr sa vraciam nejak v spomienkach, že á toto som zažil, to som ešte 
bola ona, napríklad. Tak sa vždycky zasmejem, že aké to je vtipné.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Nemáte chaos v hlave?“ 



Adam Winston: „Nemám. Ani... dokonca som sa bál, že keď to bude ten prelom toho, že 
idem z nej na neho, tak som sa bál, že sám budem stratený v tom, ale musím povedať, že som 
tam našiel úplné pohodlie v tom a je to všetko v pohode.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Mnohí ľudia, ktorí prejdú podobnou premenou, zámerne 
hovorím podobnou, lebo žiadna nie je rovnaká, majú pocit, že tú minulosť, že ten život 
dovtedy treba celý zmazať. Vy ste to tak zjavne nemali, ale asi je to častý problém 
v transrodovej komunite. Že?“ 
Adam Winston: „No ja si hlavne myslím, že to sa nedá úplne zmazať. Neviem si predstaviť, 
že by som 26 rokov svojho života sa tváril, že neexistovalo. To neviem si to predstaviť, tak 
možno preto ja mám k tomu taký prístup, ale ľudia sú rôzni a možno niekto fakt nedokáže 
nejak vystáť to, že kedysi to bolo inak. Ja som s tým v pohode.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Tak isto je tam ten problém, že oni sú nešťastní v tom tele, 
ktoré im bolo dané pri narodení, udeje sa premena, ale ten pocit nešťastia zostane. S čím to 
býva spojené?“ 
Adam Winston: „Podľa mňa najčastejšie je to kvôli tomu, že okolie... pokiaľ je to teda tá 
transrodovosť, pokiaľ sa nestal nejaký omyl, že človek má iný problém a zlou diagnostikou 
rieši niečo iné, tak si myslím, že je to hlavne kvôli tomu, že keď okolie nechce prijať toho 
človeka, keď má problém sa zaradiť, pretože je trans, alebo rodičia ho nechcú prijať, alebo 
kamaráti sa na neho všetci vykašľali, tak si myslím, že to je ten problém, kedy ten človek aj 
naďalej sa bude trápiť a bude mať problém sám so sebou.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Vám sa, ste hovorili, že chvalabohu nezmenil okruh 
priateľov, čo je veľmi dôležité, podpora rodiny úžasná že tam bola, ale napríklad zmenili sa 
vám záľuby, alebo chute alebo vône, keď hovoríte, že taká rapídna bola tá zmena?“ 
Adam Winston: „Záľuby sa mi zmenili tým, že chodím oveľa radšej von, oveľa radšej sa 
stretávam s ľuďmi, komunikujem s ľuďmi oveľa radšej ako predtým. Spoznávam nové veci 
oveľa radšej ako predtým, lebo už pri tom tak netrpím ako kedysi, keď som musel niečo nové 
skúšať, ale chute a vône mám asi stále rovnaké.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „A čím si to vysvetľujete, že ako keby tá chuť žiť znova 
naštartovala? Určite veľa urobili aj hormóny a to, čím ste prešli...“ 
Adam Winston: „Hlavne tým, že keď sa ráno zobudím a pozriem sa na seba do zrkadla, tak 
sa mi páči, čo vidím. Ako ja viem, že toto znie veľmi skromne, ale proste potom čo som si...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Neskromne, neskromne, Adam.“ (smiech) 
Adam Winston: „No však ironicky, ale je to v tom, že proste ráno sa zobudím a vidím seba 
a viem, že keď pôjdem von, tak všetci budú vidieť mňa, zatiaľ čo predtým som tam nevidel, tak 
úplne seba, teda vôbec, a rovnako tak ľudia, s ktorými som sa po celý čas stretával, videli 
niekoho úplne iného a nemohol som sa... proste som bol niekde schovaný tam úplne hlboko a 
...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „My sme hovorili, že je vás okolo 300 ľudí, aj keď stále 
musím povedať, že to je nepresné číslo z rôznych dôvodov, ktoré ste už spomínali, ale 
predpokladám, že spolu komunikujete. Ako táto komunita žije? Čo sú veci, ktoré ju trápia, 
alebo ktorú by chceli meniť?“ 
Adam Winston: „No, my spolu komunikujeme viac menej sú podporné skupiny, ktoré sú tu 
v Bratislave, kde sa ľudia môžu aj stretnúť spolu, ale ja na ne nechodím, ja viac menej vidím 
iba na nejakých facebookových statusoch v tej skupine a podobné veci a najviac tých ľudí 
trápi myslím si, že to, že nevedia, kde nájsť správnu pomoc, alebo im pomoc odborná není...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Poskytnutá. Dostupná, tak.“ 
Adam Winston: „...poskytnutá, nemôžu ju získať, áno, pretože jednoducho každý má na to, 
aj ten doktor, ktorý by mal pomôcť, má na to svoj názor, a keď ho má zlý, tak samozrejme 
komplikuje situáciu niekomu, kto sa snaží si pomôcť.“ 



Nora Gubková, moderátorka: „S Adamom Winstonom nás čaká záverečný blok, tak v tej 
téme budeme pokračovať.“ 
  
- pieseň 
 
Nora Gubková, moderátorka: „Transrodoví ľudia tak, ak môj dnešný hosť Adam Winston, 
sú u nás zaradení do skupiny lgbti. Adam, ste s tým v pohode, respektíve máte tú potrebu sa 
nejakým spôsobom inštitucionalizovať, alebo naozaj tú potrebu takého zaradenia, patrenia 
niekde a ste s tým vôbec v pohode, že to takto je?“ 
Adam Winston: „Ja osobne to vôbec nepotrebujem. Mne sa napríklad... ja nezastávam ani 
to, že už... lebo to lgbti už je tak široké to spektrum, lebo logicky každý sme nejakí a ono sa 
tam tie písmená stále pridávajú k tomu a každý má svoju vlajku, ako keby sme nejakí 
pokémoni, proste každý má niečo také, kde sa má zaradiť tým, ako sa cíti, čo mi príde úplne 
zbytočné...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Nemáte tú potrebu?“ 
Adam Winston: „Absolútne nie. Je to úplne zbytočné podľa mňa.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Ja sa musím osobne priznať, že mne akákoľvek 
kategorizácia ľudských bytostí v zásade prekáža. Pomalinky sa dostávame do finále. Ja 
neviem, či sme niečo dôležité nevynechali, čo by sa vlastne malo v tejto debate povedať, lebo 
nie som celkom expert na túto tému, ale ak také niečo je, tak nám to, Adam, prosím teraz 
povedzte.“ 
Adam Winston: „Ja by som asi mal odkaz hlavne pre tých ľudí, ktorí budú mať nejakú 
skúsenosť s transrodovým človekom vo svojom okolí, že veľmi si treba dávať pozor na to, ako 
sa k tomu človeku, keď sa hľadá a keď s niečím vyjde von, ako sa k nemu tí ľudia budú 
správať, pretože to môže mať fakt zlé následky a naopak, keď tí ľudia ukážu podporu, tak to 
môže mať krásny happy end ako napríklad u mňa, takže...“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Nech ten happy end ešte dlho trvá. Ja musím na vás ešte 
niečo prezradiť, tak sa vlastne možno dostaneme k tomu, že ako som sa na vás dostala. Vy ste 
uvažovali o hereckej kariére, už ako Adam predpokladám...“ 
Adam Winston: „Ešte predtým, no.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „...ešte ako Monika, hej, ale tak nejak ste triezvo zvážili, že 
treba mať prácu, ktorá vás nebude len baviť, ale aj živiť. Nepomohlo aj to divadlo, lebo 
terapia umením všeobecne s človekom niečo robí?“ 
Adam Winston: „Ja si myslím, že do určitej miery určite pomohlo, pretože som tam mal takú 
tú možnosť sa... zvláštne sa mi opisujú tie pocity, ktoré som zažíval pri tom divadle, ale bolo 
to niečo, čo mi určite pomohlo nájsť seba rýchlejšie, ak nie úplne.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „Tak vás chcem osobne poprosiť, že nevzdávajte to, aj keď 
nebudete stáť na doskách SND, môžete stáť na iných, amatérskych doskách, je tých príležitostí 
veľa, v každom prípade vám držím palce, aby všetko vychádzalo tak, ako doteraz, aby tá 
šťastná hviezda nad vami svietila a naozaj veľmi úprimne ďakujem, že ste prijali moje 
pozvanie.“ 
Adam Winston: „Ja ďakujem za pozvanie.“ 
Nora Gubková, moderátorka: „No a vás všetkých zajtra pozývam do lesa. No teda nie len 
do lesa, aby sme boli úprimní, ale všade tam, kde sa dnes možno stretnúť s našou najväčšou 
šelmou. O živote medveďa hnedého sa budem rozprávať s lesníkom Jánom Nôžkom.“ 
 
- cca 13:46 hod. – koniec programu Hosť Nory Gubkovej 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1300/SO/2021 
Programová služba: Rádio_FM 
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
Číslo licencie: RD/4 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1300/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio_FM vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06. 12. 2021                          Z: PgO 
 
 
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť č.    1300/SO/2021 zo dňa 26. 8. 2021 

Sťažovateľ:        fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:     komunikát Sundeck 

Deň a čas vysielania:   9. 8. 2021 o cca 14:00 hod. – 15:00 hod. 

10. 8. 2021 o cca 14:00 hod. – 15:00 hod. 

11. 8. 2021 o cca 14:00 hod. – 15:00 hod. 

12. 8. 2021 o cca 14:00 hod. – 15:00 hod. 

13. 8. 2021 o cca 21:00 hod. – 01:00 hod. 

Označenie podľa JSO:  - 

 

Programová služba: Rádio_FM 

Vysielateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska 

Číslo licencie:  vysielateľ na základe zákona, RD/4 
 

 

 

 

 

  
 
Dátum: 16. 11. 2021  
 



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
„Deň vysielania: 13.08.2021 
Čas vysielania: 21:05:40 
Názov televízie/rádia: Rádio_FM 
 v zmysle zákona 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov podávam sťažnosť na konanie 
RTVS, programovej služby Rádio_FM.  
Mám zato, že Rádio_FM v priebehu posledných mesiacov vo svojom vysielaní systematicky 
umiestňuje konkrétny kultúrny priestor s komerčným názvom „Sundeck“ a napĺňa tak 
definíciu reklamy v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov, 
kde je reklama definovaná ako predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe 
súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť 
produkty na trhu. Takýmto systematickým konaním v prospech spomenutého subjektu vytvára 
hospodársku výhodu voči ostatnej konkurencii.  
Toto konanie ilustrujem na relácii Scéna_FM zo dňa 13.08.2021, kde v čase 00:05:40 odznie 
moderátorom sprostredkovaná informácia, ktorá propaguje služby právnickej osoby 
vykonávajúcej hospodársku činnosť, čo je v rozpore s bodom (1) a bodom (3) § 34 zákona 
308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
Toto konanie sa dá ilustrovať aj na spote s tematikou „Na krásnom modrom Dunaji“ resp. 
„Nedeľná polievka s výčitkou“, ktorý bol vysielaný v dennom vysielaní na Rádiu_FM v 
období 09.08.2021-13.08.2021 bez jasného oddelenia reklamného bloku, čo je v rozpore s 
bodom (3) § 34 zákona 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Z tohto titulu Vás žiadam o preverenie menovaných skutočností a prípadné uchopenie 
patričných opatrení.“ 
 
Dňa 1. 9. 2021 bolo sťažnosť doplnená: 
„... V podaní uvedená reklama vysielala vrámci vysielania Popo_FM približne v 
nasledujúcich časoch: 
-09.08.2021 v čase 14:00-15:00  
-10.08.2021 v čase 14:00-15:00 
-11.08.2021 v čase 14:00-15:00 
-12.08.2021 v čase 14:00-15:00 
Mám zato, že podanie je v zmysle § 14a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii skompletizované.“ 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej „ZVR“) 
 

§ 31a 
Mediálna komerčná komunikácia 

(1) Mediálna komerčná komunikácia je na účely tohto zákona zvuková, obrazová alebo 
zvukovo-obrazová informácia, 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. 
 
(2) 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. 
 
(3) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová 
informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, 
obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej 
hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla 
by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto 
informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú 
protihodnotu. 
 
(4) Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná. 
 
(5) Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek 
programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. 
 
(6) Mediálna komerčná komunikácia využívajúca podprahové vnímanie človeka sa zakazuje. 
 

§ 32 
Reklama a telenákup 

(1) Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo 
inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, 
nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo 
dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom. 
 

§ 34 
Forma a spôsob uvádzania reklamy a telenákupu 

(1) Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo 
vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na  oddelenie zvukové prostriedky a vo 
vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky. 
 

§ 37 
Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej 

služby 
 (2) Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej 
služby vysielateľa na základe zákona nesmie presiahnuť 3 % jej denného vysielacieho času. 
Celkový časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu nesmie vo vysielaní všetkých 
rozhlasových programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť časový 
rozsah podľa odseku 1. 
 
  

§ 37a 
Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu 

(1) Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa na účely § 36 a 37 nezapočítava čas 
venovaný 
a) vlastnej propagácii vrátane oznámení vysielateľa o vlastnom programe, 
b) charitatívnym výzvam, 
c) oznamom vo verejnom záujme vysielaným bezplatne, 



d) politickej reklame, ak je vysielaná bezplatne alebo v čase podľa osobitného predpisu,35a) 
e) označeniu sponzora programu vysielaného podľa § 38 ods. 2a označeniu umiestňovania 
produktov podľa § 39a ods. 5písm.d), 
f) dlhšiemu reklamnému oznámeniu, 
g) výzve na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej 
informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku a odporúčaniu poradiť sa o použití lieku 
s osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo vydávať lieky, ktoré sú vysielané v rozhlasovom 
vysielaní podľa § 33 ods. 4. 
(2) Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie 
a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo 
spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie 
vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe. 
 
(4) Oznam vo verejnom záujme na účely tohto zákona je krátky oznam nepolitického subjektu 
zameraný na šírenie osvety, najmä v oblasti zvyšovania právneho vedomia, bezpečnosti na 
cestách alebo ochrany spotrebiteľa, zdravia, prírody, životného prostredia a na prezentáciu 
audiovizuálneho dedičstva a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim. 
 
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov 

(1) Podľa tohto zákona 
a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace 
s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou 1b) s cieľom uplatniť 
produkty na trhu, 

§ 10 
Dozor 

Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú 
a) orgány úradnej kontroly potravín nad reklamou potravín podľa pôsobnosti vymedzenej 
v osobitnom predpise,20) 
b) Štátny ústav pre kontrolu liečiv21) nad reklamou liekov, 
c) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv21) nad reklamou veterinárnych 
liečiv, 
d) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného 
zdravotníctva21a) nad reklamou kozmetických výrobkov, potravín na osobitné výživové účely 
vrátane dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov, výživových doplnkov 
a spotrebiteľsky balených minerálnych, pramenitých a pitných vôd, 
e) Národná banka Slovenska nad reklamou finančných služieb pre finančných 
spotrebiteľov,21b) pričom postupuje podľa osobitného predpisu,1) 
f) Slovenská obchodná inšpekcia nad reklamou tabakových výrobkov a reklamou, nad ktorou 
podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dozor orgány uvedené v písmenách a) až e). 
 
ANALÝZA - stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Sťažovateľ namietal, že vo vysielaní sa systematicky propaguje kultúrny priestor „Sundeck“, 
čo napĺňa definíciu reklamy v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a vytvára 
hospodársku výhodu voči ostatnej konkurencii. Odznela moderátorom sprostredkovaná 
informácia, ktorá propaguje služby právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, čo 
je v rozpore s bodom (1) a bodom (3) § 34 zákona 308/2000 Z. z. v znení neskorších 



predpisov.  Spot s tematikou „Na krásnom modrom Dunaji“ resp. „Nedeľná polievka s 
výčitkou“ bol vysielaný v dennom vysielaní na Rádiu_FM bez jasného oddelenia reklamného 
bloku. 
  
Monitorovaním záznamu vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio_FM bolo zistené, 
že v rámci programov boli odvysielané komunikáty o podujatí (Grape víkend). Na podujatí 
bolo jedno pódium nazvané Scéna FM Night, čo spájalo program Scéna FM Víkend rádia 
s podujatím. Domnievame sa, že išlo o prepojenie podujatia s vysielateľom a jeho 
programom. Z obsahu vysielania nie je možné určiť ekonomické podmienky tohto prepojenia.  
 
Domnievame sa, že v monitorovanom vysielaní, v komunikátoch, ktoré informovali 
o podujatí a programe dochádzalo k zmiešaniu informácií o podujatí (Grape víkend) 
s informáciami o jednej scéne na podujatí (Scéna FM Night), ktorá bola spojená s programom 
rádia (Scéna FM Víkend). Hudba niektorých hudobníkov, ktorí vystúpili na podujatí odznela 
aj vo vysielaní rádia (https://fm.rtvs.sk/rubriky/podujatia_fm/264499/scena_fm-nights-
prinesu-pocas-jedneho-vikendu-11-dj-skych-vystupeni). 
 
Komunikáty obsahujúce informácie o Sundecku, zákon o reklame 
Sundeck (https://www.facebook.com/sundeckbar/) je priestor vytvorený na vyradenom 
tankeri, ktorý je ukotvený na Dunaji v Bratislave. Tanker je prerobený na nočný a denný klub 
s možnosťou občerstvenia.  
Informácie o Sundecku boli súčasťou komunikátov, ktoré informovali o podujatí Grape 
víkend, a preto ich budeme posudzovať komplexne, ako súčasť informácií o tomto podujatí. 
V súvislosti s podujatím Grape víkend bolo na Sundecku umiestnené pódium Scéna FM 
Night, ktoré bolo prepojené s rádiom Rádio_FM a jeho programami Scéna FM a  Scéna FM 
Víkend. V monitorovanom vysielaní nebolo zistené, že by Sundeck bol prezentovaný alebo 
propagovaný samostatne.  
V sťažovateľom uvedenom čase 13. 8 2021 o cca 21:05:40 hod. neboli vo vysielaní zistené 
informácie o Sundecku. 
V súvislosti s možným porušením zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame konštatujeme, že 
RVR nevykonáva dozor nad dodržiavaním tohto zákona, a preto sme odvysielané 
informácie podľa tohto zákona neposudzovali.   
 
Komunikát Scéna FM Night 
Monitorovaním vysielania bolo zistené, že dňa 9. 8. 2021 o 14:27 hod. a 11. 8. 2021 o 14:58 
hod. bol odvysielaný komunikát Scéna FM Night. Prepis komunikátu: 
Mužský hlas 1: Rádio FM. 
J. Trstenský: Milí priatelia tanečnej hudby.  
V pozadí začne znieť hudba. 
J. Trstenský: Po dlhšej odmlke vám ešte radšej prinášame legendárnu Scénu FM Night.   
J. Podmanický: Tentokrát v spolupráci s Grape festivalom, na Grape víkende na Tyršáku. 
J. Trstenský: Uistili sme sa. 
J. Podmanický: Že nedeľná polievočka bude naozaj s výčitkou.  
J. Trstenský: Pretože buntošiť nebudeme jednu, ale hneď dve noci po sebe. 
J. Podmanický: Tááak. 
J. Trstenský: Počas piatku 13. a soboty 14. augusta sa o zábavu na bratislavskom Sundecku 
na Tyršovom nábreží postarajú. Orbith. 
J. Podmanický: DJ Boss. 
J. Trstenský: Changing Faces. 
J. Podmanický: Idea DJ set. 

https://fm.rtvs.sk/rubriky/podujatia_fm/264499/
https://www.facebook.com/sundeckbar/


J. Trstenský: Inkwall live. 
J. Podmanický: Yanko Kral. 
J. Trstenský: Fvlcrvm DJ set. 
J. Podmanický: Subtension. 
J. Trstenský: The Outsiders. 
J. Podmanický: Blame Your Genes DJ set. 
J. Trstenský: A MC Q. Všetky informácie nájdete na rádiufm.sk. 
J. Podmanický: Janko? A to vlastne budeme dve noci po sebe do rána? 
J. Trstenský: Jurko, ale veď ty dávno vieš, ako svitááá. 
J. Podmanický: Ahhh. 
Mužský hlas 1: Rádio FM. 
 
Komunikát bol oddelený od ostatných častí programovej služby zvukovým signálom 
s názvom programovej služby. Komunikát obsahoval informácie o interpretoch, ktorí vystúpia 
na scéne Scéna FM Night, ktorá je spojená s programami Scéna FM a Scéna FM Víkend. 
Domnievame sa, že komunikát mohol naplniť podmienky vlastnej propagácie podľa § 37a 
ods. 2 ZVR, keďže išlo o činnosť vysielateľa určenú na získanie a udržanie pozornosti 
verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby (Scéna FM Night), priamo 
spojené s vysielaním a programami (Scéna FM, Scéna FM Víkend). 
 
Komunikát Grape festival 
Monitorovaním vysielania bolo zistené, že dňa 12. 8. 2021 o 14:24 hod. bol odvysielaný 
komunikát Grape festival. Prepis komunikátu: 
Hudba. 
Moderátorka 1: Počúvate festivalové Rádio FM a Popo FM s Luciou a Vierkou. A my sme 
vám sľúbili, že sa budeme rozprávať aj o blížiacom sa Grape víkende. Ten sa naozaj blíži, 
pretože dnes je štvrtok, to znamená, že už zajtra je tu v podstate ten Grape víkend. A o tom 
všetkom nám prišli porozprávať aj Janči Trstenský a takisto Juraj Podmanický.  
J. Trstenský: Čaute. 
Moderátorka 1: Z organizačného tímu. Ahojte. 
J. Podmanický: Ahojte, baby. 
Moderátorka 2: Ahojte, pekný deň. Áno, už iba raz sa vyspíme a je to tu. Ešte nám povedzte, 
ako to zatiaľ prebieha tie Grape akcie pod mostom. Spokojní ste? 
J. Trstenský: No, my sme zatiaľ veľmi spokojní, lebo väčšinu sme mali vypredanú, takže sme 
ako veľmi radi, že sa tam ľuďom zapáčilo, pod týmto mostom, parádnym, starým. A myslím, 
že máme na to veľmi pekné odozvy, tak zatiaľ je spokojnosť veľká.  
Moderátorka 1: Uhm. Máte odozvy od ľudí, návštevníkov, ale určite aj od hudobníkov. Ako 
sa im tam hrá? Ako sa im tam páčilo, na takomto možno netradičnom mieste. 
J. Podmanický: Tak, môžem to povedať za seba, lebo ja som tam aj hral s kapelou. Tak my 
sme vychytali jediní zlé počasie, kedy tam naozaj fúkalo. 
Moderátorka 1: Zobral si to na seba, ako organizátor. 
J. Podmanický: Zobral som to na seba, ale myslím, že každý interpret, ktorý tam hral pred 
nami, tak mal dobré počasie. Tým pádom, to bola tá jediná, jediný, z čoho sme mali strach, že 
naozaj pod tým mostom fúka. Ale vždycky bolo pekné počasie, takže bolo to fajn. Aj tá 
akustika je tam úplne v poriadku. Dokonca, tú električku neni počuť, keď kapely hrajú. Takže 
myslím, že každá kapela bola s tým úplne, úplne oukej. O čom svedčí aj to, že bolo veľa 
reportov, a že si to fotili.  
Moderátorka 1: Uhm. No, ja mám pocit, že každú chvíľu iba vidím v svojej, tej sociálnej 
bubline, že niekto je niekde pod mostom a niečo sa tam deje. Takže stále sa tam niečo deje. 



A teraz to v podstate vyvrcholí týmto Grape víkendom. Tak si poďme pozrieť, že čo nás čaká 
napríklad teda zajtra. 
J. Trstenský: No, tak my teraz v podstate, práveže, trošku tak vrcholíme. My sme tento dátum 
vlastne vybrali naschvál, lebo to mal byť vlastne dátum veľkého festivalu.  Takže, to sme mali 
zafixované, že teraz je ten Grape. Trošku sa rozrastieme. Nebude to iba pod tým mostom, jak 
sme teraz spomínali, ale budeme aj na celom Tyršovom nábreží. A tak, tým, trošku pohltíme 
ten Tyršák, medzi nás ich tak vsunieme. Lebo budeme, budeme vlastne aj na starom Sundecku, 
novom Sundecku a pod mostom. Plus tam bude ešte urban market, takže vlastne celá tá zóna 
na Tyršáku, plus naša zóna vlastne ešte, taká gastro, kde budeme mať ďalších partnerov, 
a kde si môžte dať pivko alebo čokoľvek iné na občerstvenie. Bude opäť taká 
(nezrozumiteľné), a taká, tá klasická, grapeovská. Takže myslím, že celé to nábrežie bude žiť 
tým festivalom. 
Moderátorka 2: Takže celé nábrežie pohltí Grape víkend. Poďme sa teda pozrieť na to, čo 
zajtra môžeme očakávať. Aký bude ten program. 
J. Podmanický: Tak začneme na tom starom Sundecku. Môžem povedať, jak sa volá ten 
stage?  
Moderátorka 2: Môžeš povedať. 
J. Podmanický: Takže na Orange stage. 
Moderátorka 2: Uhm. 
 J. Podmanický: A začíname s Multiplou, čo sú vlastne dvaja dídžeji, naši kamaráti, takže 
začneme hudobne. Potom. 
Moderátorka 2: A čo oni hrajú inak? 
J. Podmanický: Oni hrajú práveže to najlepšie, čo sa práve v tejto dobe hrá. Takže neni to 
vôbec žánroví, žánrové duo. Ale to, práveže, veľmi, veľmi rozmanité. 
J. Trstenský: My to voláme indíčko. 
J. Podmanický: Indíčko? Uaaa, hej, jo, aj nejaké techníčko občas zahrajú. Takže začíname 
na Orange stagei o tej se, o tej osemnástej, ako sme sa bavili. Potom sa na tento Orange 
stage prirazí Secret stage, čo je loď Martin.  
Moderátorka 2: Uhm. 
J. Podmanický: Kde teda vyrážame na dvojdňovú plavbu. 
J. Trstenský: A ja som počul, že dvojdňovú. 
Moderátorka 1: Aj mne sa to tam zlialo.  
J. Podmanický: Nie, nie, dvojhodinovú. 
J. Trstenský: Dvojhodinovú.  
Smiech. 
J. Podmanický: Táto loď, keď sa s tejto spanilej jazdy vráti naspäť, tak na tom istom stagei 
bude hrať kapela OuOus, čo je kapela okolo speváka Sama Hoška, čo je veľmi, veľmi vtipné, 
vtipná skupinka. Určite dojdite sa pozrieť. Sú to, sú to hity z rokov dvetisícich. To znamená, že 
Natália Oreiro a Outkast. To fu.  
J. Trstenský: Takže ty, ty, ktorí máte radi náš Celé zlé stage na festivale, tak teraz ho 
vychytíte znova, ale naživo a v krásnom prevedení. Akurát, že si posunieme 90 roky na, do 
rokov 2000. 
J. Podmanický: Nulté. 
J. Trstenský: Nulté. Presne tak. 
J. Podmanický: A potom máme na hlavnom stagei, teda na 365 stagei, ááá, budú Medial 
Banana a taktiež tam bude hrať aj Vec s kapelou. Bude to fajn, pretože to bude naozaj live 
kapela. Bude tam mať veľa hostí. Od svojich starých, starých bratov, ako je Zverina, tak 
naprieč tanečníkmi od Laci Strikea, bude tam ja Emma Drobná, takže, naozaj to bude veľmi 
rozmanité.   
J. Trstenský: My sme tento koncert. 



J. Podmanický: A končíme, no. 
J. Trstenský: Môžem ešte k tomuto Vecovi povedať, že my sme ten koncert, vlastne, keby 
chceli na 2020-ty, na festival, v takomto prevedení veľkom, a tak sme ho teraz konečne 
zrealizovali. Na malom síce, ale, ale je tu. Takže, bude to tiež špeciálne, ktoré už možno sa 
nebude ani opakovať. 
J. Podmanický: No, a potom, keď už zapadne slniečko, tak sa presúvame na váš stage.   
Moderátorka 1: Uhmm. Scéna FM Night. 
J. Podmanický: Scéna FM Night stage. To bude vlastne na Sundecku, na tom novom 
Sundecku, a tam od Yanka Krala, teda až po Orbitha, skončíme s technom do rána bieleho. 
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Podmanický: Takže, to sa veľmi tešíme tiež.  
Moderátorka 1: Tam vystúpi aj Boss, Inkwall, alebo The Outsiders a MC Q. Tak, to sme sa 
o tom aj rozprávali. Včera tu bol Yanko Kral, takže určite budeme pokračovať v rozprávaní 
o Grape víkende, o tom sobotnom programe. Ale poďme si teraz zahrať. Zahráme si Veca, 
ktorého ste spomínali. Toto je jeho pieseň, Vidím ťa. 
Mužský hlas: Počúvaš festivalové Rádio FM.   
14:29:46 – Hudba. 
14:32:53 – Moderátorský vstup, Grape festival. 
Moderátorka 1: Vec, Vidím ťa, z Rádia FM. No, a organizátori Grapeu, Janči a Juraj budú 
veľmi radi, keď uvidia vás, zajtra a pozajtra na Grape víkende. Celý Tyršák pohltí celý tento 
Grape víkend. Vraj tam budú aj všelijaké prekvapenia, o ktorých teda asi nebudeme 
rozprávať, lebo potom by to už neboli prekvapenia. Ale poďme rozprávať o tom, čo nás čaká 
v sobotu. Lebo ten piatkový program sme si prebrali, tak ako bude vyzerať sobota.  
J. Trstenský: Ešte sme spomínali, takto kratúčko, že bude tam aj urban market, ktorý je 
vlastne spojený vždycky s Grape festivalom. Tá jeho letná edícia  je vždycky u nás, a keď sme 
ešte teda boli veľký festival v Piešťanoch, a teraz sme sa opäť spojili. Oni začínajú ináč 
v piatok už o 16-tej a v sobotu už o 11-tej. Hej, to majú celkom bohatý program, takže, treba 
si to pozrieť. Okrem teda toho, že si tam môžete kúpiť pekné veci, tak je tam aj kopa, kopec 
diskusií, aj nejaká literatúra, a tak. Takže tam je to také celkom pekné, plnohodnotné.  
J. Podmanický: Aj divadielko pre deti, a končí to, myslím, že literatúrou na. 
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Podmanický: Na ktorú sa ja veľmi teším, lebo že vraj to je neuveriteľná prdel.  
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Podmanický: To znamená, že raperi vlastne bez podkladov prerozprávajú svoj, prerecitujú 
svoj, odrecitujú svoj, svoje texty, hej.  
Moderátorka 1: A zrazu to znie úplne inak. 
J. Trstenský: Zrazu to znie divne, hej. 
J. Podmanický: Úplne ináč. 
Moderátorka 1: Dobre. Toto je urban market. Tam je vstup voľný, mimochodom.  
J. Trstenský: Tam je vstup voľný. Rovnako voľným vstupom pokračujeme na In stagei. Teraz 
sme vlastne jediný urobili taký, že vlastne, aby to bolo pre všetkých ľudí, čiže tí, ktorí pôjdu 
iba okolo sa prejsť po Tyršáku, tak môžu, môžu vstúpiť na túto loď a na tento stage. Tam 
začneme o 15-tej už v sobotu, lebo tak je to sobota, voľný deň, takže môžeme začať skôr. 
Začneme Škrupom, takže tam to bude celkom príjemne ladené do takého možno regečka. 
Uvidíme, čo si Škrupo pripravil, aký, aký playlistík. Potom opäť máme tu krásnu loď, ktorá 
bude odchádzať z tohto stageu. Čiže druhý výjazd.  
J. Podmanický: Secret stage 
J. Trstenský: Áno, čiže Secret stage. A ten už je vypredaný, inak, takže ten už vlastne ani 
nemusím moc predstavovať. Už iba tí, čo tam idú, sa musia tešiť na to, čo tam zažijú. 



A potom, bude taká jediná nehudobná vsuvka, to bude diskusia, a moja s Jurajom, ktorú bude 
moderovať Ludwig Bagin, a budeme vyplakávať nad tým, jak neboli festivaly 2 roky.  
J. Podmanický: Jak je to hrozne všetko jedno (nezrozumiteľné).  
J. Trstenský: Strašné. No, tak troška sa porozprávame o tom, že ako fungujú festivaly, 
a možno aj niečo o našej budúcnosti, že ako vidíme naše presťahovanie a podobne. Takže, 
a možno to bude zaujímavé. Nebude to dlho trvať, netreba sa báť, takže. 
J. Podmanický: Prídite a spýtajte sa, čo vás zaujíma. 
J. Trstenský: Presne tak. 
Moderátorka 1: Čiže bude tam aj priestor aj na otázky.  
J. Podmanický: Áno, ja si myslím, že práve tento priestor chceme poskytnúť ľuďom. 
J. Trstenský: Presne tak. A následne potom budú dve vystúpenia hudobné, Curly 
Simon a Bad Karma Boy, takže, kto chcete ísť prejsť a máte radi týchto interpretov, tak smelo 
šup. 
J. Podmanický: A končíme Piggom, takže ešte Piggo bude hrať. 
J. Trstenský: Á. 
J. Podmanický: Do tanca. 
J. Trstenský: DJ Piggo ešte bude na záver, takže dá sa to pozerať aj z lode, aj z nábrežia, 
akokoľvek. Myslím, že všade bude vidieť aj počuť. Takže toto je taký príjemný stage pre tých, 
ktorí si nechceli kúpiť lístky. 
Smiech. 
Moderátorka 2: Nó, a. 
J. Podmanický: Pre tých, ktorí si kúpili lístky. 
Moderátorka 2: Tí, čo ich majú. 
J. Podmanický: Alebo si chcú kúpiť lístky, tak máme tam stále pod nosom 365 stage, kde 
začneme s Whitheim a budeme pokračovať plynulo s HVOB, takže tento set od 8. do 10. bude 
taký headline, na ktorý sa veľmi tešíme, že Rakušáci nás dojdú mrknúť.  
J. Trstenský: Hej, hej, takže toto bude také vyvrcholenie vôbec celého, celého víkendu. 
Myslím, že to bude veľmi fajn a my sa veľmi tešíme. HVOB už u nás už hrali v 2016-tom, takže 
ľudia budú určite poznať. 
J. Podmanický: A opäť končíme na vašom stagei. Scéna FM Night stage.   
Moderátorka 1: Scéna FM Night stage.   
J. Podmanický: Buch, buch do rána. Že vraj až do piatej hrozili DJ-i, takže tam bude veľmi, 
veľmi bohatý program. 
Moderátorka 1: Áno. 
J. Podmanický: A budeme tam všetci spolu, pretože nájdete tam určite aj nás.  
Moderátorka 1: Uhm, čiže tam sa to vlastne bude celé uzatvárať.   
J. Podmanický: Áno. 
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Trstenský: Presne tak. Aj tam pôjdeme žánrovo. Možno to budeme prebiehať, možno 
z drum´n basu trošku aj do iných, iných žánrov.  
J. Podmanický: Tam je všelikto.  
Moderátorka 1: Uhm. Idea, Changing Faces. 
J. Trstenský: Tam bude Ide. Presne tak. 
Moderátorka 1: Fallgrapp DJ set, Yanko Kral, Blame Your Genes a Subtension, tak to 
vyzerá. 
J. Podmanický: Takže všetko, no, Ideu som nevidel 100 rokov napríklad. Wau. 
Moderátorka 2: No, a niektorí ešte vôbec? Takže, ak máte záujem, tak sa môžete ísť pozrieť 
na Grape víkend, konkrétne v sobotu. Idea zahrá tiež v rámci Scéna FM Night. V rámci už tej 
afterky, alebo zatváračky. Už sme spomenuli čiastočne aj sprievodný program. Je ešte niečo, 
na čo by sme sa mohli pozrieť v rámci Grape víkendu? Čo sa dá prezradiť. 



J. Podmanický: Stačí iba prísť. Je to neuveriteľné, ale podľa SHMÚ máme krásne počasie. 
J. Trstenský: Také negrapeovské, sme z toho prekvapení, že zase pekne. 
Moderátorka 2: Stačilo zmeniť lokáciu. 
J. Trstenský: Áno, v Bratislave. 
Smiech. 
J. Trstenský: Á, ešte možno sme nespomenuli jednu takú atrakciu nášho partnera. Vlastne, 
robíme ešte na Dunaji, potom taký, taký, špeciálne, máme 3 motorové člny. 
J. Podmanický: Aha! Speed boats.  
J. Trstenský: Speed boats. A budeme. Ľudia sa môžu zadarmo odviezť, odviezť na lodi po 
Dunaji, takže, takáto ešte, a taká kvázi atrakcia alebo aj niečo také. 
J. Podmanický: No, táto atrakcia je, je iba v sobotu a kotvíme na Scéna FM Night stagei. 
Takže na tom Sundecku, tam určite uvidíte tie 3 loďky, kde prídete, a buď si počkáte v rade, 
ale ja si myslím, že. 
J. Trstenský: Myslím, že sa to robí cez stránku partnera, takže. 
J. Podmanický: Aha, okej 
J. Trstenský: V rámci súťaží.  
Moderátorka 1: Uhm. Inak práve som si dala do aplikácie počasia Piešťany. A má tam byť 
tiež pekne, žiadna búrka. Normálne, že stačila. 
J. Podmanický: Už 2 roky po sebe je tam pekne.  
J. Trstenský: No, inak, vieš, keď sme robili minulý rok v Piešťanoch Leto v parku, nie Leto 
v parku, ale. 
J. Podmanický: Park duševného zdravia  
J. Trstenský: Park duševného zdravia, áno, tak tiež bolo pekne. Takže, sakra. Asi sa to 
pripravuje na ten 2022 do scenára. 
Moderátorka 2: A možno sa to celé už otočilo, vieš, že teraz bude 10 rokov dobrého počasia 
na Grape.  
J. Trstenský: Alebo sa to posunie, že zle bude v júli a pekne bude v auguste. 
J. Podmanický: Ale, ešte sme nespomenuli jednu vec, a to, že lístky sú stále v predaji, 
a pravdepodobne budú aj na mieste, akože vôbec sa netreba báť prísť a kúpiť si ich na mieste. 
J. Trstenský: No, hlavne pozor na Scénu FM, lebo tam máme strašne nízku kapacitu, iba 250 
ľudí. Ono sa  viacej ľudí nezmestí, a tam je to už také trošku, že pomaličky na hrane. 
J. Podmanický: Okej. 
J. Trstenský: Takže tam, tam sa treba poponáhľať s piatkom a sobotou. A pod mostom máme 
kapacitu 1000, takže tam sme ešte docela v kľude. 
Moderátorka 1: Uhm. No, už máte iba 999, pretože máme tu jednu vstupenku voľnú, pre, 
práve na piatkový program Grape víkendu, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou. Takže 
ten chceme ponúknuť práve poslucháčom festivalového Rádia FM. 
Moderátorka 2: Ak teda chcete ísť na ten piatkový program, tak nám môžete napísať na 
studio @ rádiofm sk alebo na 7773 v tvare radiofm medzera váš text.  
Moderátorka 1: No, a vám ďakujeme Janči, Juraj. 
J. Trstenský: Tak mi ďakujeme, a teda ďakujeme hlavne aj v rámci kapiel a všetkých ľudí, 
ktorí to robia, tieto naše akcie, ktorí nám pomáhajú, lebo tí ľudia, ktorí si kúpili lístky, tak 
vlastne podporujú hlavne teraz túto scénu, ktorá skoro rok a pol nič nerobila. Takže, hlavne 
poďakovanie všetkým návštevníkom, ktorí si kúpili lístky a prišli buď na tie koncerty, ktoré už 
mali, alebo teraz, čo budú, lebo ešte pripravujeme ďalšie 2. Takže, určite je to veľké 
poďakovanie im hlavne. 
J. Podmanický: Ďakujeme. 
Moderátorka 2: No. 
Mužský hlas: Prežite festivalové leto s Rádiom FM. 
Moderátorka 1: No, a my ďakujeme vám. 



Moderátorka 2: Áno, presne tak, majte sa pekne. Ešte si hráme HVOB, ja ich volám HVOB, 
H .V.O.B. 
J. Trstenský: Hej, veľa ľudí volá HVOB, no. 
Moderátorka 1: Tak sa majte pekne.  
J. Trstenský: Ďakujeme pekne. 
Moderátorka 1: A nech vám to všetko vyjde. Majte sa, ahoj. 
Moderátorka 2: Ahoj. 
J. Podmanický: Ahoj. 
J. Trstenský: Ahojte. 
Hudba. 
 
Komunikát odznel v rámci programu Popo FM. Program obsahuje zmes hudby a rôznych 
informácií.  Podľa nášho názoru bol komunikát súčasťou informačnej kampane o podujatí 
Grape víkend. Informácie o ňom sa v rôznych formách objavovali počas celého obdobia, 
ktoré bolo monitorované. V tomto prípade bolo podľa nášho názoru podstatou odvysielaných 
informácií informovať divákov o podujatí s dôrazom na program a interpretov. RTVS je 
verejnoprávny vysielateľ, ktorý by mal prezentovať podujatia, ktoré uvádzajú slovenskú 
kultúru a umenie, a môže im poskytnúť priestor v rámci svojho vysielania. 
Napriek tomu, že komunikát obsahoval zmienky, ktoré by mohli mať určitý propagačný 
charakter („lístky sú stále v predaji, a pravdepodobne budú aj na mieste, akože vôbec sa 
netreba báť prísť a kúpiť si ich na mieste“; „plus naša zóna vlastne ešte, taká gastro, kde 
budeme mať ďalších partnerov, a kde si môžte dať pivko alebo čokoľvek iné na občerstvenie“; 
„Okrem teda toho, že si tam môžete kúpiť pekné veci ...“) domnievame sa, že informačná 
hodnota komunikátu presiahla jeho možnú propagačnú hodnotu. Odvysielaný komunikát 
preto považujeme za moderátorský vstup – informačný rozhovor v rámci programu. 
 
Komunikáty, krátke zmienky moderátorov o Scéna FM Night a Grape víkende 
Počas monitorovaného vysielania sme zaznamenali niekoľko moderátorských vstupov, 
v ktorých odzneli informácie o podujatí (Grape víkend), scéne na podujatí (Scéna FM Night) 
a súvisiacim programom vo vysielaní (Scéna FM Víkend). Moderátorské vstupy boli 
odvysielané dňa 10. 8. 2021 o cca 14:29 hod. a o cca 14:41 hod., 12. 8. 2021 o cca 14:07 hod. 
a o cca 14:58 hod., 13. 8. 2021 o cca 22:00 hod., 22:05 hod., 22:15 hod., 22:22 hod. 
 
Napríklad dňa 13. 8. 2021 v čase o cca 22:05 hod. a 22:15 hod. v programe Scéna FM odzneli 
informácie o hudobníkoch, ktorí vystúpia na podujatí Grape víkend na scéne Scéna FM Night 
a vystúpia aj v programe Scéna FM Víkend v Rádiu_FM. Prepis moderátorských vstupov: 
Y. Kral: Tak, na úvod to bol Dabest so skladbou Reboot. No, ako som už spomínal, tento 
víkend bude mimoriadne pestrý, teda aspoň pre Scénu FM, pretože už teraz, pred chvíľkou 
začala prvá z dvoch Nights na Bratislavskom Sundecku, v rámci Grape víkendu. Dneská to 
bude viacej o techne, pretože zahrajú českí Orbith, taktiež zahrá Boss, Inkwall live, The 
Outsiders, MC Q a moja maličkosť. No a zajtra to bude žánrovo trošku pestrejšie, pretože 
celý večer otvorí Blame Your Genes so svojím DJ setom, následne Fallgrapp DJ set, Idea, 
český raper, ktorý sa po prvý krát na Slovensku predstaví ako DJ, následne ešte moja 
maličkosť opäť, a Changing Faces plus Subtension, takže bude to naozaj pestré. No a všetci 
tí, ktorí sa nemôžete dostaviť na tieto 2 spomínané akcie, nemusíte smútiť, pre vás mám ešte 
jedno malé prekvapenie. No a, ale o tom si povieme až po nasledujúcich 2 skladbách. 
 
Y. Kral: Máte naladené Rádio FM, moje meno je Yanko Kral, počúvate Scénu FM. No 
a práve nám dohral Boss, ktorý taktiež odohrá v rámci dnešnej Scéna FM Night na 
bratislavskom Sundecku. Predtým to ešte boli Moderat s ich skladbou Bad Kingdom, no 



a v prípade, že sa nemôžete zúčastniť spomínaných Scéna FM Nights, tak mám pre vás jednu 
veľmi dobrú správu, pretože Scéna FM Víkend bude to, čo sa bude diať v Rádiu FM počas 
soboty a nedele. V sobotu aj v nedeľu to o 11-tej otvorím ja so svojimi setmi. A čo sa týka 
sobotňajšieho programu, o 13-tej by som veľmi rád vypichol set od Bicep, o 15-tej Himalayan 
Dalai Lama, o 17-tej Sister Bliss s Faithless, no a nedeľa o 13-tej výborný set od Jungle, 
o 15-tej Blame Your Genes a o 17-tej (nezrozumiteľné) set. Takže takto vyzerá víkend 
s Rádiom FM, no a konkrétne so Scénou FM. My si budeme teraz hrať od Bicep, keďže sme tu 
ich už spomínali, a potom by som vám mohol trošku priblížiť dnešný program Scény FM. 
Yanko Kral pozdravuje.  
 
Domnievame sa, že v týchto prípadoch išlo o upriamenie pozornosti na obsah programu a to, 
čo v ňom bude ďalej odvysielané. Odzneli v nich informácie o interpretoch, ktorí vystúpia na 
scéne (Scéna FM Night), ktorá je prepojená s programom vysielania (Scéna FM Víkend). 
Skladby prezentovaných interpretov potom neskôr odzneli aj v programe (Scéna FM) a v 
ďalšom vysielaní rádia (Scéna FM Víkend). Moderátori vo svojich vstupoch uvádzali 
informácie o hudobníkoch a o súťaži o lístky na podujatie.  
Domnievame sa, že v odvysielaných informáciách prevládala ich informačná hodnota nad 
možnou propagačnou hodnotou.   
 
 
 
ZÁVER: 
 
Na základe analýzy sa domnievame, že v monitorovanom vysielaní v súvislosti 
s odvysielanými informáciami o priestore Sundeck nedošlo k porušeniu žiadneho z ustanovení 
ZVR. 
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     K bodu č. 
50    
Popis monitorovaného vysielania k  Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1300/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Popo FM 
Deň vysielania: 9. 8. 2021 (pondelok) 
Čas vysielania: cca 14:00 hod.  
Označenie podľa JSO: - 
 
Program bol monitorovaný zo záznamového zariadenia Rady.  
 
Časový kód cca: 
14:00 – Program Letný mix FM. 
14:01:21 – Oznam vo verejnom záujme (Očkovanie). 
14:01:51 – Zvukový signál označujúci reklamu. 
14:01:53 – Reklama (29 sek.).  
14:02:22 – Zvukový signál označujúci reklamu. 
14:02:24 – Začiatok programu Popo FM. 
14:02:26 – Hudba. 
14:06:24 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
14:07:04 – Hudba. 
14:16:33 – Moderátorský vstup, hudobné správy, informácie o hudobníkoch a hudobných  

       skupinách. 
14:18:46 – Hudba. 
14:26:57 – Moderátorský vstup, prehľad skladieb, ktoré budú v programe. 
 
14:27:14– Zvukový predel. 
Mužský hlas 1: Rádio FM. 
14:27:16 – Komunikát Scéna FM Nights (54 sek.).  
J. Trstenský: Milí priatelia tanečnej hudby.  
V pozadí začne znieť hudba. 
J. Trstenský: Po dlhšej odmlke vám ešte radšej prinášame legendárnu Scéna FM Night.   
J. Podmanický: Tentokrát v spolupráci s Grape festivalom, na Grape víkende na Tyršáku. 
J. Trstenský: Uistili sme sa. 
J. Podmanický: Že nedeľná polievočka bude naozaj s výčitkou.  
J. Trstenský: Pretože buntošiť nebudeme jednu, ale hneď dve noci po sebe. 
J. Podmanický: Tááak. 
J. Trstenský: Počas piatku 13. a soboty 14. augusta sa o zábavu na bratislavskom Sundecku 
na Tyršovom nábreží postarajú. Orbith. 
J. Podmanický: DJ Boss. 
J. Trstenský: Changing Faces. 
J. Podmanický: Idea DJ set. 
J. Trstenský: Inkwall live. 
J. Podmanický: Yanko Kral. 
J. Trstenský: Fvlcrvm DJ set. 
J. Podmanický: Subtension. 
J. Trstenský: The Outsiders. 
J. Podmanický: Blame Your Genes DJ set. 
J. Trstenský: A MC Q. Všetky informácie nájdete na rádiufm.sk. 



J. Podmanický: Janko? A to vlastne budeme dve noci po sebe do rána? 
J. Trstenský: Jurko, ale veď ty dávno vieš, ako svitááá. 
J. Podmanický: Ahhh. 
14:28:10– Zvukový predel. 
Mužský hlas 1: Rádio FM. 
 
14:28:14 – Upútavky. 
14:29:02 – Hudba. 
14:41:18 – Moderátorský vstup, vedecké objavy a náhody. 
14:45:22 – Hudba. 
14:52:02 – Moderátorský vstup, informácie o hudobníkoch v najbližšom víkendovom  

      vysielaní rádia. 
14:52:45 – Hudba. 
14:58:49 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
14:59:16 – Zvukový predel. 
14:59:20 – Oznam vo verejnom záujme (Očkovanie). 
14:59:49 – Zvukový predel. 
14:59:53 – Oznam o presnom čase. 
15:00:04 – Koniec záznamu.  
 
 

*          *          *          * 
 
Monitorované vysielanie: Popo FM 
Deň vysielania: 10. 8. 2021 (utorok) 
Čas vysielania: cca 14:00 hod.  
Označenie podľa JSO: - 
 
14:00 – Program Letný mix FM. 
14:02:42 – Začiatok programu Popo FM. 
14:02:51 – Hudba. 
14:04:48 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
14:05:20 – Hudba. 
14:15:32 – Moderátorský vstup, informácie o hudobníkoch a hudobných  

       skupinách, informácie o víkendovom programe v rádiu. 
14:17:00 – Hudba. 
14:29:49 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude nasledovať v programe. 
Moderátorka: Jedna z tých najkultovejších asi. Stereo MC zneli z Rádia FM. Connected, tak 
sa volá tá pieseň, ktorá skončila práve v týchto chvíľach. No, a o malý moment, krátko po pol 
tretej si dáme aj Jungle, alebo Midi Lidi, a pozveme vás aj na Grape víkend. Máme pre vás 
dokonca aj možnosť, ako sa tam dostať zadarmo. Tak zostaňte s nami, a nech sa vám všetkým 
festivalové Rádio FM naďalej dobre počúva. 
Mužský hlas: Rádio FM. 
14:30:17 – Vlastná propagácia. 
14:31:15 – Zvukový predel. 
14:31:16 – Reklama (48 sek.). Film Respect v kinách a vo víkendovom vysielaní rádia. 
14:32:03 – Zvukový predel. 
14:32:06 – Vlastná propagácia Festivalové rádio FM. 
14:32:24 – Hudba. 
 



14:41:37 – Moderátorský vstup, prehľad toho čo bude v programe, informácie o hudobníkoch 
a hudobných  

       skupinách. 
Moderátorka 1: Aj Romeo, ktorý nám doteraz znel. Aj to je pieseň, ktorú sprevádza tanečný 
klip, a čo je dôležitejšie, tak ten klip režírovala polovica zostavy Jungle, ktorú sme počuli. 
A polovica, teda Džej alebo Josh Lloyd. Ide mu to aj po tejto režisérskej stránke.  
Moderátorka 2: Uhm. 
Moderátorka 1: Á, takže veľmi talentovaní sú tí. 
Moderátorka 2: To ten, čo aj maľuje? 
Moderátorka 1: Ten, čo maľuje. Presne tak. Dobre si to pamätáš. Hej, počkaj, ale chcem, 
aby to vyznelo, že veľmi talentovaní sú tí Rómeovia z kapely Jungle. 
Moderátorka 2: Hmmm. Už môžem? 
Moderátorka 1: Už môžeš. 
14:42:09 – Zvukový predel označujúci reklamu. 
14:42:11 – Reklama (3,21 min.), pozvánka na Grape víkend. 
Moderátorka 1: Tak, poďme teraz pozvať aj na Grape víkend. Pretože ten sa blíži. Je to taká 
mini verzia obľúbeného letného festivalu, a uskutoční sa už 13. a 14. augusta v Bratislave, 
teda tento piatok a sobotu na Tyršovom nábreží. Na čo sa môžete tešiť z toho piatkového 
programu, to prezradí organizátor, Juraj Podmanický. 
Juraj Podmanický: Ahojte, chcel by som vás pozvať na Grape víkend, a začneme piatkovým 
programom. Na Tyršáku máme 3 hudobné pódiá. Jedno pódium je suchozemské, to je pod 
mostom. To veľmi dobre už poznáte zo starších koncertov. V piatok to budú otvárať Medial 
Banana a uzavrú to, uzavre to Vec so svojou kapelou, a kde bude mať veľa hostí, od Laci 
Strikea, Emmy Drobnej, Toma S, no skrátka celá banda ľudí, ktorá sa hýbe okolo Vecka. 
Takže to máme 1. pódium, ktoré sa nachádza na súši, na Tyršáku. Potom máme ďalšie 
pódium, ktoré sa nachádza na lodi. Poznáte to pod názvom Sundeck, teraz sa to bude volať 
Scéna FM Night stage, kde vystúpia Orbith, Boss, Inkwall, Yanko Kral, Outsiders alebo 
Makak. Potom sa presunieme trošku hore prúdom, tam máme ďalšiu loď, ktorá bola známa 
ako starý Sundeck, ale my ju teraz voláme Orange stage. A na Orange stagei vystúpia 
Multipla Selectors a náš nový objav, kapela okolo Sama Hošeka OuOus, ktorí budú hrať 
cover verzie tých najhorších skladieb z 90-tych a 0-tých rokov. Takže, ja osobne sa na toto 
veľmi teším. 
Moderátorka 1: A môžete sa aj vy tešiť. Ale okrem hudobného programu ponúka Grape aj 
bohatý sprievodný program. Čo také budete môcť zažiť na Grape víkende? 
Juraj Podmanický: Okrem 3 hudobných pódií na Grape víkende nájdete aj špecialitky, ako 
napríklad Secret stage. Secret stage, už vám teraz prezradím, bude loď, na ktorej sa budú diať 
veci. Potom, ďalšia špecialitka je, že na Sundecku, alebo na Scéna FM Night stagei, budú 
kotviť 3 speed boats, to sú také tie 3 malé lodičky a oni vás povozia po Dunaji hore dole. 
Myslím, že to bude trvať nejakých 20 minút a zadarmo. Takže, kto ešte neokúsil dunajskú 
vodu, tak bude mať, bude mať teraz možnosť. Na Grape víkende nájdete aj Urban market, 
takže návrat k dobrému designu a móde. Ďalej, nižšie bude ďalší stan, ktorý voláme Grape 
stan. Tam nájdete to najlepšie gastro od našich partnerov. Odkedy sa nachádzame na 
Tyršáku, na Tyršovom nábreží, tak spolupracujeme s Tyršákom, takže táto pláž, obľúbená 
medzi Bratislavčanmi, vám ponúka okrem toho, že si tam budete môcť zahrať volejbal, tak 
samozrejme tam aj gastro zóna a veľa iných, veľa atraktívnych vecí, napríklad, aj pre 
mamičky, takže sú tam vítané aj rodiny s deťmi.  
Hudba. 
Moderátorka 1: Aj na tom Grape víkende zjavne majú všetko.  
Moderátorka 2: A teda, budú tam mať aj napríklad Veca, ktorého ste počuli spomenutého 
z piatkového programu. A v piatok tam budú mať aj Inkwalla. 



Hudba. 
Moderátorka 1: Vraj má teraz nejaký skvelý, nový program svojho live actu, takže si to určite 
choďte pozrieť. My tu máme pre vás jednu vstupenku práve na piatok 13. augusta. Na 
piatkový program Grape víkendu. 
Moderátorka 2: Ak teda chcete ísť, tak nám môžete napísať na studio @ radiofm eská, alebo 
na 7773 v tvare radiofm medzera váš text. 
14:45:32 – Zvukový predel označujúci reklamu. 
Mužský hlas: Prežite festivalové leto s Rádiom FM. 
 
14:45:36 – Hudba. 
14:58:58 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
14:59:18 – Zvukový predel označujúci reklamu. 
14:59:19 – Reklama (30 sek.).  
14:59:49 – Zvukový predel označujúci reklamu. 
14:59:51 – Oznam o presnom čase. 
15:00:04 – Koniec záznamu.  
 

*          *          *          * 
 
Monitorované vysielanie: Popo FM 
Deň vysielania: 11. 8. 2021 (streda) 
Čas vysielania: cca 14:00 hod.  
Označenie podľa JSO: - 
 
14:00 – Upútavka. 
14:00:47 – Začiatok programu Popo FM. 
14:00:57 – Hudba. 
14:04:08 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
14:04:28 – Hudba. 
14:13:42 – Moderátorský vstup, informácie o hudobníkoch a hudobných  

       skupinách, hudobné správy. 
14:16:01 – Hudba. 
14:29:14 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude nasledovať v programe. 
14:29:32 – Upútavka. 
14:29:57 – Zvukový predel. 
14:29:57 – Reklama (48 sek.). Film Respect v kinách a vo víkendovom vysielaní rádia. 
14:30:46 – Zvukový predel. 
14:30:48 – Upútavka. 
14:31:09 – Hudba. 
14:40:59 – Moderátorský vstup na tému smútok. 
14:44:15 – Hudba. 
14:57:56 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
 
14:58:16 – Zvukový predel. 
Mužský hlas 1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. 
14:58:25 – Komunikát Scéna FM Nights (54 sek.). 
J. Trstenský: Milí priatelia tanečnej hudby.  
V pozadí začne znieť hudba. 
J. Trstenský: Po dlhšej odmlke vám ešte radšej prinášame legendárnu Scéna FM Night.   
J. Podmanický: Tentokrát v spolupráci s Grape festivalom, na Grape víkende na Tyršáku. 



J. Trstenský: Uistili sme sa. 
J. Podmanický: Že nedeľná polievočka bude naozaj s výčitkou.  
J. Trstenský: Pretože buntošiť nebudeme jednu, ale hneď dve noci po sebe. 
J. Podmanický: Tááak. 
J. Trstenský: Počas piatku 13. a soboty 14. augusta sa o zábavu na bratislavskom Sundecku 
na Tyršovom nábreží postarajú. Orbith. 
J. Podmanický: DJ Boss. 
J. Trstenský: Changing Faces. 
J. Podmanický: Idea DJ set. 
J. Trstenský: Inkwall live. 
J. Podmanický: Yanko Kral. 
J. Trstenský: Fvlcrvm DJ set. 
J. Podmanický: Subtension. 
J. Trstenský: The Outsiders. 
J. Podmanický: Blame Your Genes DJ set. 
J. Trstenský: A MC Q. Všetky informácie nájdete na rádiufm.sk. 
J. Podmanický: Janko? A to vlastne budeme dve noci po sebe do rána? 
J. Trstenský: Jurko, ale veď ty dávno vieš, ako svitááá. 
J. Podmanický: Ahhh. 
14:59:19 – Zvukový predel. 
Mužský hlas 1: Rádio FM.  
 
14:59:27 – Oznam vo verejnom záujme (Očkovacia prémia). 
14:59:50 – Oznam o presnom čase. 
15:00:04 – Koniec záznamu.  
 

*          *          *          * 
 
Monitorované vysielanie: Popo FM 
Deň vysielania: 12. 8. 2021 (štvrtok) 
Čas vysielania: cca 14:00 hod.  
Označenie podľa JSO: - 
 
14:00 – Hudba. 
14:03:15 – Koniec programu Letný mix FM. 
14:03:16 – Oznam vo verejnom záujme (Očkovanie). 
14:03:46 – Začiatok programu Popo FM. 
14:03:56 – Hudba. 
14:07:32 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude v programe. 
Moderátorka 1: Pekné štvrtkové popoludnie vám želáme. My sme Lucia a Vierka, a v tejto 
chvíli štartujeme naše dnešné vysielanie. Až do 18-tej tu budeme spolu s vami. 
Moderátorka 2: Príjemné počúvanie vám prajeme. Ty si dosť energická, ty si tak 
vyštartovala. Máš dobrý deň zatiaľ? 
Moderátorka 1: Zatiaľ áno, uvidíme, ako to bude. 
Moderátorka 2: Keďže som ja prišla, hej? 
Moderátorka 1: Turbulentne sa meniť počas nasledujúcich hodín. Ale dnes to bude tiež také 
pomerne energické. Už čoskoro privítame organizátorov Grape víkendu, takže sa budeme 
rozprávať o blížiacom sa Grape víkende. A okrem toho nás čaká dnes aj ďalší DJ-ký set. 
Včera sme tu mali Yanka Krala, dnes prídu dokonca dvaja DJ, ktorí budú hrať, ako sa to 
hovorí? To je taká tvoja obľúbená kategória.  



Moderátorka 2: Back to backsides. 
Moderátorka 1: Presne tak. Takže sa máte na čo tešiť. A my sa na to tešíme tiež. 
Moderátorka 2: Áno, áno. A bude sa toho diať naozaj veľa, tak ostaňte s Popo FM. 
Mužský hlas: Popo FM s Luciou a Vierkou. 
 
14:08:23 – Hudba. 
14:17:54 – Moderátorský vstup, informácie o hudobníkoch a hudobných  

       skupinách, hudobné správy. 
14:19:37 – Hudba. 
 
14:24:49 – Moderátorský vstup, Grape festival (14:59 min.). 
Moderátorka 1: Počúvate festivalové Rádio FM a Popo FM s Luciou a Vierkou. A my sme 
vám sľúbili, že sa budeme rozprávať aj o blížiacom sa Grape víkende. Ten sa naozaj blíži, 
pretože dnes je štvrtok, to znamená, že už zajtra je tu v podstate ten Grape víkend. A o tom 
všetkom nám prišli porozprávať aj Janči Trstenský a takisto Juraj Podmanický.  
J. Trstenský: Čaute. 
Moderátorka 1: Z organizačného tímu. Ahojte. 
J. Podmanický: Ahojte, baby. 
Moderátorka 2: Ahojte, pekný deň. Áno, už iba raz sa vyspíme a je to tu. Ešte nám povedzte, 
ako to zatiaľ prebieha tie Grape akcie pod mostom. Spokojní ste? 
J. Trstenský: No, my sme zatiaľ veľmi spokojní, lebo väčšinu sme mali vypredanú, takže sme 
ako veľmi radi, že sa tam ľuďom zapáčilo, pod týmto mostom, parádnym, starým. A myslím, 
že máme na to veľmi pekné odozvy, tak zatiaľ je spokojnosť veľká.  
Moderátorka 1: Uhm. Máte odozvy od ľudí, návštevníkov, ale určite aj od hudobníkov. Ako 
sa im tam hrá? Ako sa im tam páčilo, na takomto možno netradičnom mieste. 
J. Podmanický: Tak, môžem to povedať za seba, lebo ja som tam aj hral s kapelou. Tak my 
sme vychytali jediní zlé počasie, kedy tam naozaj fúkalo. 
Moderátorka 1: Zobral si to na seba, ako organizátor. 
J. Podmanický: Zobral som to na seba, ale myslím, že každý interpret, ktorý tam hral pred 
nami, tak mal dobré počasie. Tým pádom, to bola tá jediná, jediný, z čoho sme mali strach, že 
naozaj pod tým mostom fúka. Ale vždycky bolo pekné počasie, takže bolo to fajn. Aj tá 
akustika je tam úplne v poriadku. Dokonca, tú električku neni počuť, keď kapely hrajú. Takže 
myslím, že každá kapela bola s tým úplne, úplne oukej. O čom svedčí aj to, že bolo veľa 
reportov, a že si to fotili.  
Moderátorka 1: Uhm. No, ja mám pocit, že každú chvíľu iba vidím v svojej, tej sociálnej 
bubline, že niekto je niekde pod mostom a niečo sa tam deje. Takže stále sa tam niečo deje. 
A teraz to v podstate vyvrcholí týmto Grape víkendom. Tak si poďme pozrieť, že čo nás čaká 
napríklad teda zajtra. 
J. Trstenský: No, tak my teraz v podstate, práveže, trošku tak vrcholíme. My sme tento dátum 
vlastne vybrali naschvál, lebo to mal byť vlastne dátum veľkého festivalu.  Takže, to sme mali 
zafixované, že teraz je ten Grape. Trošku sa rozrastieme. Nebude to iba pod tým mostom, jak 
sme teraz spomínali, ale budeme aj na celom Tyršovom nábreží. A tak, tým, trošku pohltíme 
ten Tyršák, medzi nás ich tak vsunieme. Lebo budeme, budeme vlastne aj na starom Sundecku, 
novom Sundecku a pod mostom. Plus tam bude ešte urban market, takže vlastne celá tá zóna 
na Tyršáku, plus naša zóna vlastne ešte, taká gastro, kde budeme mať ďalších partnerov, 
a kde si môžte dať pivko alebo čokoľvek iné na občerstvenie. Bude opäť taká 
(nezrozumiteľné), a taká, tá klasická, grapeovská. Takže myslím, že celé to nábrežie bude žiť 
tým festivalom. 
Moderátorka 2: Takže celé nábrežie pohltí Grape víkend. Poďme sa teda pozrieť na to, čo 
zajtra môžeme očakávať. Aký bude ten program. 



J. Podmanický: Tak začneme na tom starom Sundecku. Môžem povedať, jak sa volá ten 
stage?  
Moderátorka 2: Môžeš povedať. 
J. Podmanický: Takže na Orange stage. 
Moderátorka 2: Uhm. 
 J. Podmanický: A začíname s Multiplou, čo sú vlastne dvaja dídžeji, naši kamaráti, takže 
začneme hudobne. Potom. 
Moderátorka 2: A čo oni hrajú inak? 
J. Podmanický: Oni hrajú práveže to najlepšie, čo sa práve v tejto dobe hrá. Takže neni to 
vôbec žánroví, žánrové duo. Ale to, práveže, veľmi, veľmi rozmanité. 
J. Trstenský: My to voláme indíčko. 
J. Podmanický: Indíčko? Uaaa, hej, jo, aj nejaké techníčko občas zahrajú. Takže začíname 
na Orange stagei o tej se, o tej osemnástej, ako sme sa bavili. Potom sa na tento Orange 
stage prirazí Secret stage, čo je loď Martin.  
Moderátorka 2: Uhm. 
J. Podmanický: Kde teda vyrážame na dvojdňovú plavbu. 
J. Trstenský: A ja som počul, že dvojdňovú. 
Moderátorka 1: Aj mne sa to tam zlialo.  
J. Podmanický: Nie, nie, dvojhodinovú. 
J. Trstenský: Dvojhodinovú.  
Smiech. 
J. Podmanický: Táto loď, keď sa s tejto spanilej jazdy vráti naspäť, tak na tom istom stagei 
bude hrať kapela OuOus, čo je kapela okolo speváka Sama Hoška, čo je veľmi, veľmi vtipné, 
vtipná skupinka. Určite dojdite sa pozrieť. Sú to, sú to hity z rokov dvetisícich. To znamená, že 
Natália Oreiro a Outkast. To fu.  
J. Trstenský: Takže ty, ty, ktorí máte radi náš Celé zlé stage na festivale, tak teraz ho 
vychytíte znova, ale naživo a v krásnom prevedení. Akurát, že si posunieme 90 roky na, do 
rokov 2000. 
J. Podmanický: Nulté. 
J. Trstenský: Nulté. Presne tak. 
J. Podmanický: A potom máme na hlavnom stagei, teda na 365 stagei, ááá, budú Medial 
Banana a taktiež tam bude hrať aj Vec s kapelou. Bude to fajn, pretože to bude naozaj live 
kapela. Bude tam mať veľa hostí. Od svojich starých, starých bratov, ako je Zverina, tak 
naprieč tanečníkmi od Laci Strikea, bude tam ja Emma Drobná, takže, naozaj to bude veľmi 
rozmanité.   
J. Trstenský: My sme tento koncert. 
J. Podmanický: A končíme, no. 
J. Trstenský: Môžem ešte k tomuto Vecovi povedať, že my sme ten koncert, vlastne, keby 
chceli na 2020-ty, na festival, v takomto prevedení veľkom, a tak sme ho teraz konečne 
zrealizovali. Na malom síce, ale, ale je tu. Takže, bude to tiež špeciálne, ktoré už možno sa 
nebude ani opakovať. 
J. Podmanický: No, a potom, keď už zapadne slniečko, tak sa presúvame na váš stage.   
Moderátorka 1: Uhmm. Scéna FM Night. 
J. Podmanický: Scéna FM Night stage. To bude vlastne na Sundecku, na tom novom 
Sundecku, a tam od Yanka Krala, teda až po Orbitha, skončíme s technom do rána bieleho. 
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Podmanický: Takže, to sa veľmi tešíme tiež.  
Moderátorka 1: Tam vystúpi aj Boss, Inkwall, alebo The Outsiders a MC Q. Tak, to sme sa 
o tom aj rozprávali. Včera tu bol Yanko Kral, takže určite budeme pokračovať v rozprávaní 



o Grape víkende, o tom sobotnom programe. Ale poďme si teraz zahrať. Zahráme si Veca, 
ktorého ste spomínali. Toto je jeho pieseň, Vidím ťa. 
Mužský hlas: Počúvaš festivalové Rádio FM.   
14:29:46 – Hudba. 
14:32:53 – Moderátorský vstup, Grape festival. 
Moderátorka 1: Vec, Vidím ťa, z Rádia FM. No, a organizátori Grapeu, Janči a Juraj budú 
veľmi radi, keď uvidia vás, zajtra a pozajtra na Grape víkende. Celý Tyršák pohltí celý tento 
Grape víkend. Vraj tam budú aj všelijaké prekvapenia, o ktorých teda asi nebudeme 
rozprávať, lebo potom by to už neboli prekvapenia. Ale poďme rozprávať o tom, čo nás čaká 
v sobotu. Lebo ten piatkový program sme si prebrali, tak ako bude vyzerať sobota.  
J. Trstenský: Ešte sme spomínali, takto kratúčko, že bude tam aj urban market, ktorý je 
vlastne spojený vždycky s Grape festivalom. Tá jeho letná edícia  je vždycky u nás, a keď sme 
ešte teda boli veľký festival v Piešťanoch, a teraz sme sa opäť spojili. Oni začínajú ináč 
v piatok už o 16-tej a v sobotu už o 11-tej. Hej, to majú celkom bohatý program, takže, treba 
si to pozrieť. Okrem teda toho, že si tam môžete kúpiť pekné veci, tak je tam aj kopa, kopec 
diskusií, aj nejaká literatúra, a tak. Takže tam je to také celkom pekné, plnohodnotné.  
J. Podmanický: Aj divadielko pre deti, a končí to, myslím, že literatúrou na. 
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Podmanický: Na ktorú sa ja veľmi teším, lebo že vraj to je neuveriteľná prdel.  
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Podmanický: To znamená, že raperi vlastne bez podkladov prerozprávajú svoj, prerecitujú 
svoj, odrecitujú svoj, svoje texty, hej.  
Moderátorka 1: A zrazu to znie úplne inak. 
J. Trstenský: Zrazu to znie divne, hej. 
J. Podmanický: Úplne ináč. 
Moderátorka 1: Dobre. Toto je urban market. Tam je vstup voľný, mimochodom.  
J. Trstenský: Tam je vstup voľný. Rovnako voľným vstupom pokračujeme na In stagei. Teraz 
sme vlastne jediný urobili taký, že vlastne, aby to bolo pre všetkých ľudí, čiže tí, ktorí pôjdu 
iba okolo sa prejsť po Tyršáku, tak môžu, môžu vstúpiť na túto loď a na tento stage. Tam 
začneme o 15-tej už v sobotu, lebo tak je to sobota, voľný deň, takže môžeme začať skôr. 
Začneme Škrupom, takže tam to bude celkom príjemne ladené do takého možno regečka. 
Uvidíme, čo si Škrupo pripravil, aký, aký playlistík. Potom opäť máme tu krásnu loď, ktorá 
bude odchádzať z tohto stageu. Čiže druhý výjazd.  
J. Podmanický: Secret stage 
J. Trstenský: Áno, čiže Secret stage. A ten už je vypredaný, inak, takže ten už vlastne ani 
nemusím moc predstavovať. Už iba tí, čo tam idú, sa musia tešiť na to, čo tam zažijú. 
A potom, bude taká jediná nehudobná vsuvka, to bude diskusia, a moja s Jurajom, ktorú bude 
moderovať Ludwig Bagin, a budeme vyplakávať nad tým, jak neboli festivaly 2 roky.  
J. Podmanický: Jak je to hrozne všetko jedno (nezrozumiteľné).  
J. Trstenský: Strašné. No, tak troška sa porozprávame o tom, že ako fungujú festivaly, 
a možno aj niečo o našej budúcnosti, že ako vidíme naše presťahovanie a podobne. Takže, 
a možno to bude zaujímavé. Nebude to dlho trvať, netreba sa báť, takže. 
J. Podmanický: Prídite a spýtajte sa, čo vás zaujíma. 
J. Trstenský: Presne tak. 
Moderátorka 1: Čiže bude tam aj priestor aj na otázky.  
J. Podmanický: Áno, ja si myslím, že práve tento priestor chceme poskytnúť ľuďom. 
J. Trstenský: Presne tak. A následne potom budú dve vystúpenia hudobné, Curly 
Simon a Bad Karma Boy, takže, kto chcete ísť prejsť a máte radi týchto interpretov, tak smelo 
šup. 
J. Podmanický: A končíme Piggom, takže ešte Piggo bude hrať. 



J. Trstenský: Á. 
J. Podmanický: Do tanca. 
J. Trstenský: DJ Piggo ešte bude na záver, takže dá sa to pozerať aj z lode, aj z nábrežia, 
akokoľvek. Myslím, že všade bude vidieť aj počuť. Takže toto je taký príjemný stage pre tých, 
ktorí si nechceli kúpiť lístky. 
Smiech. 
Moderátorka 2: Nó, a. 
J. Podmanický: Pre tých, ktorí si kúpili lístky. 
Moderátorka 2: Tí, čo ich majú. 
J. Podmanický: Alebo si chcú kúpiť lístky, tak máme tam stále pod nosom 365 stage, kde 
začneme s Whitheim a budeme pokračovať plynulo s HVOB, takže tento set od 8. do 10. bude 
taký headline, na ktorý sa veľmi tešíme, že Rakušáci nás dojdú mrknúť.  
J. Trstenský: Hej, hej, takže toto bude také vyvrcholenie vôbec celého, celého víkendu. 
Myslím, že to bude veľmi fajn a my sa veľmi tešíme. HVOB už u nás už hrali v 2016-tom, takže 
ľudia budú určite poznať. 
J. Podmanický: A opäť končíme na vašom stagei. Scéna FM Night stage.   
Moderátorka 1: Scéna FM Night stage.   
J. Podmanický: Buch, buch do rána. Že vraj až do piatej hrozili DJ-i, takže tam bude veľmi, 
veľmi bohatý program. 
Moderátorka 1: Áno. 
J. Podmanický: A budeme tam všetci spolu, pretože nájdete tam určite aj nás.  
Moderátorka 1: Uhm, čiže tam sa to vlastne bude celé uzatvárať.   
J. Podmanický: Áno. 
Moderátorka 1: Uhm. 
J. Trstenský: Presne tak. Aj tam pôjdeme žánrovo. Možno to budeme prebiehať, možno 
z drum´n basu trošku aj do iných, iných žánrov.  
J. Podmanický: Tam je všelikto.  
Moderátorka 1: Uhm. Idea, Changing Faces. 
J. Trstenský: Tam bude Ide. Presne tak. 
Moderátorka 1: Fallgrapp DJ set, Yanko Kral, Blame Your Genes a Subtension, tak to 
vyzerá. 
J. Podmanický: Takže všetko, no, Ideu som nevidel 100 rokov napríklad. Wau. 
Moderátorka 2: No, a niektorí ešte vôbec? Takže, ak máte záujem, tak sa môžete ísť pozrieť 
na Grape víkend, konkrétne v sobotu. Idea zahrá tiež v rámci Scéna FM Night. V rámci už tej 
afterky, alebo zatváračky. Už sme spomenuli čiastočne aj sprievodný program. Je ešte niečo, 
na čo by sme sa mohli pozrieť v rámci Grape víkendu? Čo sa dá prezradiť. 
J. Podmanický: Stačí iba prísť. Je to neuveriteľné, ale podľa SHMÚ máme krásne počasie. 
J. Trstenský: Také negrapeovské, sme z toho prekvapení, že zase pekne. 
Moderátorka 2: Stačilo zmeniť lokáciu. 
J. Trstenský: Áno, v Bratislave. 
Smiech. 
J. Trstenský: Á, ešte možno sme nespomenuli jednu takú atrakciu nášho partnera. Vlastne, 
robíme ešte na Dunaji, potom taký, taký, špeciálne, máme 3 motorové člny. 
J. Podmanický: Aha! Speed boats.  
J. Trstenský: Speed boats. A budeme. Ľudia sa môžu zadarmo odviezť, odviezť na lodi po 
Dunaji, takže, takáto ešte, a taká kvázi atrakcia alebo aj niečo také. 
J. Podmanický: No, táto atrakcia je, je iba v sobotu a kotvíme na Scéna FM Night stagei. 
Takže na tom Sundecku, tam určite uvidíte tie 3 loďky, kde prídete, a buď si počkáte v rade, 
ale ja si myslím, že. 
J. Trstenský: Myslím, že sa to robí cez stránku partnera, takže. 



J. Podmanický: Aha, okej 
J. Trstenský: V rámci súťaží.  
Moderátorka 1: Uhm. Inak práve som si dala do aplikácie počasia Piešťany. A má tam byť 
tiež pekne, žiadna búrka. Normálne, že stačila. 
J. Podmanický: Už 2 roky po sebe je tam pekne.  
J. Trstenský: No, inak, vieš, keď sme robili minulý rok v Piešťanoch Leto v parku, nie Leto 
v parku, ale. 
J. Podmanický: Park duševného zdravia  
J. Trstenský: Park duševného zdravia, áno, tak tiež bolo pekne. Takže, sakra. Asi sa to 
pripravuje na ten 2022 do scenára. 
Moderátorka 2: A možno sa to celé už otočilo, vieš, že teraz bude 10 rokov dobrého počasia 
na Grape.  
J. Trstenský: Alebo sa to posunie, že zle bude v júli a pekne bude v auguste. 
J. Podmanický: Ale, ešte sme nespomenuli jednu vec, a to, že lístky sú stále v predaji, 
a pravdepodobne budú aj na mieste, akože vôbec sa netreba báť prísť a kúpiť si ich na mieste. 
J. Trstenský: No, hlavne pozor na Scénu FM, lebo tam máme strašne nízku kapacitu, iba 250 
ľudí. Ono sa  viacej ľudí nezmestí, a tam je to už také trošku, že pomaličky na hrane. 
J. Podmanický: Okej. 
J. Trstenský: Takže tam, tam sa treba poponáhľať s piatkom a sobotou. A pod mostom máme 
kapacitu 1000, takže tam sme ešte docela v kľude. 
Moderátorka 1: Uhm. No, už máte iba 999, pretože máme tu jednu vstupenku voľnú, pre, 
práve na piatkový program Grape víkendu, o ktorom sme sa rozprávali pred chvíľou. Takže 
ten chceme ponúknuť práve poslucháčom festivalového Rádia FM. 
Moderátorka 2: Ak teda chcete ísť na ten piatkový program, tak nám môžete napísať na 
studio @ rádiofm sk alebo na 7773 v tvare radiofm medzera váš text.  
Moderátorka 1: No, a vám ďakujeme Janči, Juraj. 
J. Trstenský: Tak mi ďakujeme, a teda ďakujeme hlavne aj v rámci kapiel a všetkých ľudí, 
ktorí to robia, tieto naše akcie, ktorí nám pomáhajú, lebo tí ľudia, ktorí si kúpili lístky, tak 
vlastne podporujú hlavne teraz túto scénu, ktorá skoro rok a pol nič nerobila. Takže, hlavne 
poďakovanie všetkým návštevníkom, ktorí si kúpili lístky a prišli buď na tie koncerty, ktoré už 
mali, alebo teraz, čo budú, lebo ešte pripravujeme ďalšie 2. Takže, určite je to veľké 
poďakovanie im hlavne. 
J. Podmanický: Ďakujeme. 
Moderátorka 2: No. 
Mužský hlas: Prežite festivalové leto s Rádiom FM. 
Moderátorka 1: No, a my ďakujeme vám. 
Moderátorka 2: Áno, presne tak, majte sa pekne. Ešte si hráme HVOB, ja ich volám HVOB, 
H .V.O.B. 
J. Trstenský: Hej, veľa ľudí volá HVOB, no. 
Moderátorka 1: Tak sa majte pekne.  
J. Trstenský: Ďakujeme pekne. 
Moderátorka 1: A nech vám to všetko vyjde. Majte sa, ahoj. 
Moderátorka 2: Ahoj. 
J. Podmanický: Ahoj. 
J. Trstenský: Ahojte. 
 
14:39:50 – Hudba. 
14:58:03 – Moderátorský vstup, vyhodnotenie súťaže o lístky na Grape festival. 
Moderátorka 1: Toto sú White Lies, ktorí znejú z éteru Rádia FM, krátko pred 15-tou. Po 
celej nás čaká naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM. Ale poďme ešte v tejto chvíli 



rýchlo vyhodnotiť súťaž o vstup na piatkový program Grape víkendu. Písali ste nám viacerí 
a vybrali sme Doru, pretože tá sa plánuje zabaviť konečne po 5 rokoch bez detí. Užije si takú 
tú parádnu akciu a má (nezrozumiteľné) stráženie na zajtra, tak nás takýmto spôsobom 
kontaktovala, že by sa rada zabavila zajtra na Grape víkende. Dora, zabavíš sa, uži si to! 
Mužský hlas: Rádio FM. 
14:58:37 – Upútavka. 
14:59:25 – Oznam vo verejnom záujme (Očkovanie). 
14:59:56 – Oznam o presnom čase. 
15:00:04 – Koniec záznamu.  
 

*          *          *          * 
 
Monitorované vysielanie: Fresh FM, Scéna FM, Bicie! Trúbky!...a viac! 
Deň vysielania: 13. 8. 2021 (piatok) 
Čas vysielania: cca 21:00 hod.  
Označenie podľa JSO: - 
 
21:00 – Reklama (15 sek.). Film Respect v kinách a vo víkendovom vysielaní rádia. 
21:00:15 – Zvukový predel. 
21:00:16 – Upútavka. 
21:01:04 – Začiatok programu Fresh FM. 
21:01:10 – Hudba. 
21:04:35 – Moderátorský vstup, informácie o programe a slovenskej elektronickej hudbe. 
Moderátor: Ó áno, láska. Čo by sme bez nej robili. A hlavne, čo by sme robili bez piatkového 
vydania Fresh FM, teda 60 minútovky, ktorá je venovaná novej slovenskej klubovej, tanečnej 
elektronike. No, čo by sme robili? No, dlho sa nad tým zamýšľať nemusíme, pretože nové 
vydanie Fresh FM sa práve začalo novou pesničkou od Future Sound Of Petržalka, toto je 
nový Popredny a Svetlana Rymarenko. Gallagher od mixu a mikrofónu pozdravuje a želá 
príjemný piatkový večer. 
21:05:07 – Hudba. 
21:18:30 – Moderátorský vstup, informácie o slovenskej elektronickej hudbe. 
21:20:26 – Hudba. 
21:34:40 – Moderátorský vstup, informácie o slovenskej elektronickej hudbe. 
21:34:59 – Hudba. 
21:43:00 – Moderátorský vstup, informácie o slovenskej elektronickej hudbe. 
21:43:30 – Hudba. 
21:46:53 – Moderátorský vstup, informácie o slovenskej elektronickej hudbe. 
21:47:51 – Hudba. 
21:57:45 – Upútavky. 
22:00:06 – Začiatok programu Scéna FM. Moderátorský úvod do programu, Scéna FM Nights 
a Grape víkend. 
Mužský hlas: Scéna FM. 
Y. Kral: Vítam vás pri počúvaní piatkovej Scény FM a musím uznať, že tento víkend je pre 
túto reláciu naozaj veľmi výnimočný, pretože Scéna FM Night už v tomto momente začala 
v rámci Grape víkendu. Prvý z 2 večerov, teda piatková a sobotná noc na bratislavskom 
Tyršáku. No a taktiež počas tohto víkendu, soboty a nedele, budete môcť počuť niekoľko 
skvelých setov, ktoré som povyberal spoločne s mojou kolegyňou Nikou, takže bude toho 
naozaj veľa, ale rozoberieme si to až o chvíľku, po pesničke. No a moje meno je Yanko Kral 
a ja vám prajem príjemné počúvanie. 
22:00:51 – Hudba. 



22:05:35 – Moderátorský vstup, informácie o Scéna FM Nights na Grape víkende. 
Y. Kral: Tak, na úvod to bol Dabest so skladbou Reboot. No, ako som už spomínal, tento 
víkend bude mimoriadne pestrý, teda aspoň pre Scénu FM, pretože už teraz, pred chvíľkou 
začala prvá z dvoch Nights na Bratislavskom Sundecku, v rámci Grape víkendu. Dneská to 
bude viacej o techne, pretože zahrajú českí Orbith, taktiež zahrá Boss, Inkwall live, The 
Outsiders, MC Q a moja maličkosť. No a zajtra to bude žánrovo trošku pestrejšie, pretože 
celý večer otvorí Blame Your Genes so svojím DJ setom, následne Fallgrapp DJ set, Idea, 
český raper, ktorý sa po prvý krát na Slovensku predstaví ako DJ, následne ešte moja 
maličkosť opäť, a Changing Faces plus Subtension, takže bude to naozaj pestré. No a všetci 
tí, ktorí sa nemôžete dostaviť na tieto 2 spomínané akcie, nemusíte smútiť, pre vás mám ešte 
jedno malé prekvapenie. No a, ale o tom si povieme až po nasledujúcich 2 skladbách. 
22:06:48 – Hudba. 
22:15:38 – Moderátorský vstup, informácie o programe Scéna FM. 
Y. Kral: Máte naladené Rádio FM, moje meno je Yanko Kral, počúvate Scénu FM. No 
a práve nám dohral Boss, ktorý taktiež odohrá v rámci dnešnej Scéna FM Night na 
bratislavskom Sundecku. Predtým to ešte boli Moderat s ich skladbou Bad Kingdom, no 
a v prípade, že sa nemôžete zúčastniť spomínaných Scéna FM Nights, tak mám pre vás jednu 
veľmi dobrú správu, pretože Scéna FM Víkend bude to, čo sa bude diať v Rádiu FM počas 
soboty a nedele. V sobotu aj v nedeľu to o 11-tej otvorím ja so svojimi setmi. A čo sa týka 
sobotňajšieho programu, o 13-tej by som veľmi rád vypichol set od Bicep, o 15-tej Himalayan 
Dalai Lama, o 17-tej Sister Bliss s Faithless, no a nedeľa o 13-tej výborný set od Jungle, 
o 15-tej Blame Your Genes a o 17-tej (nezrozumiteľné) set. Takže takto vyzerá víkend 
s Rádiom FM, no a konkrétne so Scénou FM. My si budeme teraz hrať od Bicep, keďže sme tu 
ich už spomínali, a potom by som vám mohol trošku priblížiť dnešný program Scény FM. 
Yanko Kral pozdravuje.  
22:16:59 – Hudba. 
22:22:38 – Moderátorský vstup, informácie o programe Scéna FM. 
Y. Kral: Dohrali nám Bicep so skladbou Atlas, no a ich vystúpenie si budete môcť vypočuť 
v zázname zajtra o 13-tej tu z Rádia FM v rámci Scéna FM víkendu. No, a čo sa dnešného 
programu týka, tu mám pre vás jeden poslucháčsky set od DJ-a, ktorý si hovorí Djoker. Hrali 
sme si tu už od neho jeden set. Dokonca vystúpil aj v rámci Lfo Night pred zhruba mesiacom 
na bratislavskom Sundecku. Takže, najbližšiu hodinku Djoker, a potom ešte trošku slovenskej 
elektronickej selekcie. Nech sa vám to dobre počúva. 
22:23:22 – Hudba. 
23:30:54 – Moderátorský vstup, prehľad toho, čo bude nasledovať v programe. 
23:31:27 – Hudba. 
23:59:58 – Zvukový predel. 
00:00:03 – Reklama (48 sek.). Film Respect v kinách a vo víkendovom vysielaní rádia. 
00:00:51 – Oznam vo verejnom záujme (Očkovanie). 
00:01:21 – Začiatok programu Bicie! Trúbky!...a viac! 
00:01:57 – Hudba. 
01:00:01 – Koniec záznamu.  
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1424/SO/2021 
Programová služba: JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
Číslo licencie: TD/15 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1424/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6.12.2021                          Z: PgO 
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Sťažnosť č.     1424/SO/2021 zo dňa 9.10.2021 

Sťažovateľ:         fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:      Česko Slovensko má talent  

Deň a čas vysielania:  09. 10. 2021 o cca 20:38 hod.  

Označenie podľa JSO:    JSO 15  

 

Programová služba:  JOJ 

Vysielateľ:   MAC TV s.r.o.  

Číslo licencie:   TD/15  

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 16.11.2021  



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
 
 „Musím sa sťažovať na reláciu Československo má talent, kto ako záverečné číslo bol jeden 
pán z USA. Pán predvádzal číslo zo svojim telom, kde si navodil husaciu kožu, tvrdil, že 
dokáže hýbať srdcom, aby mu bylo pod rebrom a následne zobral nejaký predmet a panvicu 
a tou panvicou si to začal pribíjať do krku. Zbytok vystúpenia žiaľ neviem popísať, pretože 
som program od nechutnosti bol nútení prepnúť. 
Je sobota večer a toto je rodinná šou na ktorú sa pozerajú celé rodiny aj malými deťmi. Je to 
normálne aby TV JOJ takéto nechutnosti ukazovala aj keď dospelým ľudom (častokrát 
maloletým osobám). Aj keď bolo po 22 hodine na program sa isto pozerali deti, a bolo to dosť 
nechutné a podľa môjho názoru za hranicou morálnosti a únosnosti pre dospelého človeka, 
nie to ešte pre deti.  
Kam sme sa to dostali aby televízia ukazovala takéto nechutnosti, zvrhlosti a zvrátenosti? 
Televízia má aj vzdelávací charakter a nie ešte ukazovať zvrátené návody ako si vedome 
poškodiť zdravie? 
Aký príklad dáva televízia deťom? Televízia síce napísala do textu, že to nie je vhodné pre 
slabé povahy, ale aj tak je to podľa mňa cez čiaru a takéto zvrátené „súťažné čísla“ kde si 
súťažiaci vedome telesne ubližujú a ukazujú svoju hlúposť, čo pozitívne nevplýva na 
dospelého človeka a nie to ešte na deti, ktorých zmýšľanie, psychika a vedomie o svete sa ešte 
len vyvíja. 
Tento program pozerajú státisíce divákov a myslím že moja sťažnosť určite nie je prvá ani 
posledná.“  
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  
 
§ 20 
Ochrana maloletých 
(1) 
Vysielateľ je povinný 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.  
(2) 
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby 
audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, 
psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo 
hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli 
takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností 
počuť ani vidieť.  
(3) 
Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej 
programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na 
ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa 
osobitného predpisu28a) (ďalej len „jednotný systém označovania").  
(4) 
Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných 
zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s 
podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.28a) 
(5) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/308/#poznamky.poznamka-28a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/308/#poznamky.poznamka-28a


Vysielateľ programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v 
programovej ponuke, a to v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej 
tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom; vysielateľ televíznej programovej 
služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj vo vlastnom vysielaní.  
(6) 
Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 4 a 5 ustanoví jednotný systém 
označovania.  
 (8) 
Zobrazovanie neodôvodneného násilia na účely tohto zákona je šírenie správ, slovných 
výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah dostáva neopodstatnene do popredia vzhľadom 
na kontext týchto správ, slovných výpovedí alebo obrazov.  
 
 
Vyhláška č. 589/2007 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 3. decembra 
2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 
audiovizuálnych  diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania: 
§ 1  
(2) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
ak obsahujú  
a) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
b) týranie zvierat,  
c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,  
d) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová 
alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa 
spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného 
prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,  
e) zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa 
prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na 
nebezpečenstvo a možné následky tohto správania,  
f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo  
g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov. 
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Program Česko Slovensko má talent definuje vysielateľ TV JOJ na svojich web. stránkach 
nasledovne: 

Česko Slovensko má talent  
Najúspešnejšia svetová talentová šou je späť! Obľúbení moderátori, skúsená porota a stovky 
talentov, aké televízni diváci ešte nevideli - to všetko a oveľa viac v 9. sezóne súťažno-
zábavnej šou Česko Slovensko má talent. Slovensko-česká súťažno-zábavná šou (2021). 
Porota: Diana Mórová, Marta Jandová, Jakub Prachař, Jaro Slávik. Moderujú: Jasmina 
Alagič Vrbovská, David Gránský.  

https://videoportal.joj.sk/cesko-slovensko-ma-talent


Sťažovateľ sa ohradil voči odvysielaniu 7. epizódy tejto zábavno-súťažnej šou, ktorá bola 
odvysielaná dňa 9.10.2021. Výhrady sa týkali vystúpenia iluzionistu, hltača mečov a fakíra 
Andrewa Stantona z Las Vegas. Súťažiaci vo svojom vystúpení predviedol 3 hlavné čísla 
programu: hltanie mečov, navodenie husej kože a presun srdca z hrude pod hrudný kôš. Počas 
vystúpenia bol divák konfrontovaný o. i. i s nasledovnými vyjadreniami súťažiaceho, ktoré 
vysielateľ natočil v rámci dokrútok.   
Andrew Stanton  – Väčšinu môjho života , približne od šiestich rokov, som prežíval bolesť 
a strach. Narodil som sa s detskou artritídou, trpel som bolesťou kĺbov. Mama ma učila 
správne dýchať, meditovať, aby som nemusel brať lieky. Venoval som sa jóge, rôznym druhom 
meditácie a kontrole tela. Keď som videl hltačov mečov, povedal som si, že to nie je možné. 
A začal som rozmýšľať, ako to urobiť. Nikto ma to neučil. Začal som to skúšať sám. 
A podarilo sa mi to.  
 
Pred samotným vystúpením súťažiaceho roloval v čase 21:46:25 hod. na spodnej lište 
obrazovky oznam nasledovného znenia – Nasledujúce vystúpenie nie je vhodné pre deti 
a slabšie povahy. 
 
V „živom“ vystúpení súťažiaci najskôr prezentoval hltanie mečov. Počas predvádzania tohto 
čísla bol na obrazovke zreteľný oznam - DOMA TO NESKÚŠAJTE! 
 

 
 
 
Pred ďalším číslom súťažiaci formou otázok porote postupne vysvetlil rozdiel medzi svalmi 
vôľou ovládateľnými a vôľou neovládateľnými. Potom demonštroval, ako si silou svojej vôle 
dokáže navodiť husiu kožu. 
 



 
 
Následne predviedol, že ako si dokáže pomocou dýchania posunúť a otočiť srdce. Na otázku, 
či je to nebezpečné, Andrew priznáva, že mu lekári povedali, že keď to urobí príliš rýchlo, 
môže si natrhnúť žily a môže to dopadnúť zle.  
 

 
 
 
V ďalšej časti svojho vystúpenia súťažiaci požiadal asistenta, aby mu pomohol vložiť meč do 
jeho úst. Na obrazovke sa opäť objavil zreteľný oznam DOMA TO NESKÚŠAJTE! 
 



 
 
 
V závere svojho vystúpenia súťažiaci zdvihol na očných jamkách zaveseného asistenta. 
 
 

 
 
Po samotnom vystúpení odzneli záverečné slová porotcov.  
 
Jaro Slávik – „Bola to najlepšia fakírska show, akú sme mali za 10 rokov!“  
Marta Jandová  - „Ja musím poďakovať za túto show, pretože to bolo vlastne aj hrozne moc 
poučné, práve o tej bolesti a tom tele, ako človek, keď chce, tak môže ovládať svoje telo.“ 
Diana Mórová – „Myslím, že tá koncentrácia, to sústredenie, patrí možno pri každej práci 
a pri tejto teda obzvlášť a ja to nesmierne obdivujem.“  
Jakub Prachař – „Je dobré vedieť, čo všetko, aj moje telo, trebárs, dokáže a je dobré vedieť, že 
mozok vie toľko fantastických vecí!“  
 



Ako avizoval projekt, súťažno-zábavná šou objavuje a dáva možnosť prezentácie množstvu  
talentov z rôznych oblastí. Medzi súťažiacimi sa objavujú speváci, hudobníci, tanečníci, 
akrobati, iluzionisti a mnohí iní zaujímaví adepti šoubiznisu. 
Nakoľko výhrady sťažovateľa smerovali predovšetkým k údajne nedostatočnej ochrane 
maloletých pred takýmto typom vystúpenia, namietaný obsah sme analyzovali z hľadiska 
dodržiavania § 20 Ochrana maloletých. Podľa odseku 3 daného paragrafu je vysielateľ 
povinný na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti na ochranu maloletých 
zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu28a) 
a podľa odseku 4 je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek 
programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s 
podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.28a) 
Vysielateľ postupom podľa daného paragrafu a vyhlášky MK SR č.598/2007 označil 
predmetnú epizódu relácie príslušným symbolom JSO programov a zaradil ho do kategórie 
nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. 
Daná vyhláška obsahuje explicitne o. i. i nasledovné kritériá: 
 
§ 1  
(2) Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
ak obsahujú  
a) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
d) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová 
alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa 
spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného 
prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,  
e) zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa 
prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na 
nebezpečenstvo a možné následky tohto správania,  
 
Podľa nášho názoru možno zobrazené vyššie popísané scény zaradiť medzi kritérium 
nevhodnosti do 15 rokov - zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, 
pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez 
upozornenia na nebezpečenstvo a možné následky tohto správania.  
Samotné prezentovanie vystúpenia s vysokým rizikom ublíženia na zdraví  možno hodnotiť 
ako zábavné, no v danom prípade bolo dokonca sprevádzané častým upozorňovaním na 
nebezpečenstvo možných následkov takéhoto správania. Nemožno teda hovoriť, že 
vystúpenie by nejakým spôsobom zľahčovalo nebezpečnosť predvádzaných javov. Divák bol 
pred samotným vystúpením súťažiaceho konfrontovaný s jeho výpoveďou, z ktorej je zrejmé, 
že k ekvilibristickým výkonom predvádzaných čísiel sa dostal po prekonaní závažných 
ochorení a až po dlhodobom venovaní sa jóge, meditáciám a kontrole svojho tela. Súťažiaci 
ďalej upozornil na to, že lekári ho varovali, že ak svoje čísla predvedie príliš rýchlo, môže si 
natrhnúť žily a spôsobiť zranenia. Na dôvažok, pred nenáležitým možným napodobňovaním 
cvičení zo strany mladistvých alebo v prípade výskytu divákov slabšej povahy pred 
obrazovkou, vysielateľ odvysielal aj titulky -  Nasledujúce vystúpenie nie je vhodné pre deti 
a slabšie povahy, či DOMA TO NESKÚŠAJTE! Záverečné vyjadrenia porotcov tiež istým 
spôsobom konfrontovali divákov so zámerom vystúpenia a skutočnosťou, že išlo o viac - 
menej zábavnú, ale i poučnú šou o. i. i o bolesti a o tom, ako niektorí jedinci dokážu silou 
vôle a cvičením ovládať svoje telo a bojovať proti chorobám.  
Časové hľadisko odvysielania programu tiež zodpovedalo kritériám JSO 15.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/308/#poznamky.poznamka-28a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/308/#poznamky.poznamka-28a


(3) Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov 
sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou. Program bol odvysielaný po 20. 
hodine a vystúpenie iluzionistu bolo posledným súťažným číslom a bolo odvysielané v čase o 
cca 22:00 hod. 
 
Aj keď na mnohých divákov mohlo vystúpenie fakíra a iluzionistu pôsobiť odpudzujúco 
a nebezpečne, možno konštatovať, že obsah programu nebol v rozpore s § 20 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
 

 
 

ZÁVER: 
 
Na základe uvedeného sa domnievame, že odvysielaním programu Česko Slovensko má talent 
zo dňa 9. 10. 2021 nedošlo k porušeniu § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii.  
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 51    
 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1424/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Česko Slovensko má talent  
Deň vysielania: 9.10.2021   
Čas vysielania: 20:38 hod.   
Označenie podľa JSO: JSO 15    
 
 
20:38:25 Sponzorský odkaz programu 
Nový čas, Toyota Yaris 
20:38:45 – 20:38:55 - piktogram PP 
20:38:45 – zač. programu 
V úvode zostrih Minule ste videli, pokračovanie ďalšej série. 
21:03 Sponzorský odkaz Toyota 
Uvidíte (Mission Impossible JSO12) 
Reklama, Oznam vo verejnom záujme – očkovanie, Uvidíte (Nákupné maniačky JSO12, Dom 
snov JSO12, Nemocnica JSO12, JOJ Šport, Tipos, Mission Impossible JSO12),  
21:13:11 Sponzorský odkaz Nový čas, Toyota 
21:13:36 – pokračovanie programu 
21:45:19 – vystúpenie hltača mečov a fakíra Andrewa Stantona z Las Vegas  
21:46:25 – oznam na spodnej lište obrazovky – Nasledujúce vystúpenie nie je vhodné pre deti 
a slabšie povahy. 
Jandová prekladá, čo bude súťažiaci predvádzať – „Tak pán si bude strkat meče do krku 
a dĕlat rúzný nebezpečný věci a nakonec se tady povjesí, nebo objesí?“  
Slávik – „Doslova povedal, že sa obesí.“ 
Andrew Stanton v dokrútke – „Väčšinu môjho života , približne od šiestich rokov, som 
prežíval bolesť a strach. Narodil som sa s detskou artritídou, trpel som bolesťou kĺbov. Mama 
ma učila správne dýchať, meditovať, aby som nemusel brať lieky. Venoval som sa jóge, 
rôznym druhom meditácie a kontrole tela. Keď som videl hltačov mečov, povedal som si, že to 
nie je možné. A začal som rozmýšľať, ako to urobiť. Nikto ma to neučil. Začal som to skúšať 
sám. A podarilo sa mi to.“  
21:47:16 Uvidíte (Nemocnica JSO12) 
Reklama, Uvidíte (Mission Impossible JSO12, Talent týždňa, Uhorčík JSO15, Alita, bojový 
anjel JSO12, Nemocnica JSO12),  
21:56:46 Sponzorský odkaz Toyota 
21:56:53 – pokračovanie programu – hltanie mečov, vystúpenie fakíra Andrewa 
21:56:54 – 21:57:04 – piktogram PP 



 
 

 

 



 
21:59:17 – Andrew vyzýva niekoho z porotcov, že potrebuje asistenta 

 
 
Andrew sa obracia na porotcov s otázkou, aké máme druhy slavov. Porotca Slávik prekladá, 
že ide o hladké svalstvo a priečne pruhované. Vôľou ovládateľné a vôľou neovládateľné.  
Andrew demonštruje, že si vôľou dokáže navodiť „husiu kožu“. 
 
 

 
 
Andrew demonštruje, že si dokáže pomocou dýchania posunúť a otočiť srdce. 
Na otázku, či je to nebezpečné, Andrew priznáva, že mu lekári povedali, že keď to urobí príliš 
rýchlo, môže si natrhnúť žly a vážne sa zraniť.  
 



 
 
 
Andrew požiada o ďalšieho asistenta. Prichádza postavou menší zvukár. Má pomôcť vložiť 
meč do Andrewových úst.  

 
 



 
 
 
Na očných jamkách zdvihne asistenta. 

 



 
 
Záverečné slová porotcov: 
Jaro Slávik – Bola to najlepšia fakírska show, akú sme mali za 10 rokov.  
Marta Jandová  - Ja musím poďakovať za túto show , pretože to bolo vlastne aj hrozne moc 
poučné, práve o tej bolesti a tom tele, ako človek keď chce, tak môže ovládať svoje telo. 
Diana Mórová - Myslím, že tá koncentrácia to sustredenie patrí možno pri každej práci a pri 
tejto teda obzvlášť a ja to nesmierne obdivujem.  
Jakub Prachař – je dobré vedieť, čo všetko aj moje telo trebárs dokáže a je dobré vedieť, že 
mozok vie toľko fantastických vecí.  
Súťažiaci postupuje do ďalšieho kola. 
 
22:09:05 – nabudúce uvidíte,  
22:10:48 – 22:10:58 - piktogram PP 
22:11:12 – koniec programu 
Sponzorský odkaz Toyta, Nový čas. 
 
 
Poznámka 
Monitoring bol uskutočnený z nahrávacieho zariadenia RVR. 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1379/SO/2021 
Programová služba: Jednotka 
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
Číslo licencie: TD/1 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1379/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 
 
 
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť č.    1379/SO/2021 zo dňa 22. 9. 2021 

Sťažovateľ:        fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:     Správy RTVS 

Deň a čas vysielania:   16. 8. 2021 o 19:00 hod. 

 Označenie podľa JSO: bez označenia 

 

Programová služba:   Jednotka 

Vysielateľ:    Rozhlas a televízia Slovenska 

Číslo licencie:    TD/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Dátum: 16. 11. 2021  



OBSAH SŤAŽNOSTI: 
 
Vážený pán riaditeľ, 
prikladám časť vyjadrenia MPSVR SR/odbor právnych služieb sekcia práva a verejného 
obstarávania. Je to reakciu na príspevok Rity Fleischmanovej, ktorý odvysielala RTVS 
16.8.2021 v úvode Správ RTVS o 19.00 (editor M. Zgalinovič). 
Zároveň si Vás dovolím upozorniť, že redaktorka vo svojom príspevku niekoľkokrát označila 
dôchodcov ako penzistov a dôchodky ako penzie (čerstvý penzista, dôchodok, do penzie, 
dôchodkový systém, vyplácať penzie, dôchodky, nižšie penzie, dôchodková hodnota a pod.). 
Ako chápať' napr. jej názor, že „,zmeny v aktuálnej dôchodkovej hodnote znížia budúce 
penzie? 
 
Pre: M. Zgalinovič, vedúci vydania 
Dobrý deň, 
16.8.2021 v Správach RTVS o 19.00 povedala R. Fleischnannová o. i., že dôchodkový systém 
musí byt' nastavený tak, aby z neho mohli byť vyplácané penzie, tak... Viete o tom. že penzia 
je hovorové označenie dôchodku, resp. denný poplatok za byt a stravu v hoteli, v rekreačnom 
podniku ap.? 
Upozornil Vás líder TV spravodajstva, že Sociálna poisťovňa nevypláca penzie? 
 
Príloha - vyjadrenie MPSVR 
 
*** V prípade poistenca, ktorý by sa rozhodol požiadať' o dôchodok v roku 2023 a získal 40 
rokov dôchodkového poistenia, dovŕšil dôchodkový vek a jeho zárobky počas kariéry boli na 
úrovni priemernej mzdy to bude znamenať, že jeho odhadovaná mesačná suma dôchodku 
priznaná podľa súčasného právneho stavu, t. j. bez aplikácie tzv. korekčného mechanizmu 
bude predstavovať sumu 647,1 eura, pričom v prípade schválenia korekčného mechanizmu to 
bude suma 645,9 eura. Zníženie sumy dôchodku sa v tomto prípade odhaduje na úrovni 1,2 
eura. 
 
To znamená, že zásadne nesúhlasíme s tvrdením odvysielaným v RTVS, že sumy 
novopriznaných dôchodkov v najbližšom období poklesnú aj o 30 eur, nakoľko toto tvrdenie 
sa nezakladá na pravde. Na základe odhadu MPSVR SR dôjde k zníženiu novopriznanej sumy 
starobného dôchodku o cca 30 eur pri súčasnom korekčnom mechanizme aktuálnej 
dôchodkovej hodnoty až okolo roku 2035... 
 
Z vyjadrenia odboru právnej služby Sociálnej poisťovne 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nepozná pojem 
..penzista" ani penzia", používa pojem ..poberateľ dôchodku" a ,,dôchodok". 
 
Z Etického kódexu novinára 
Novinár je povinný dôsledne si overiť' každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si 
spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov. 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
 
§ 16 ods. 3 písm. b): „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace 



komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“ 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Sťažovateľ namietal voči používaniu termínov „penzista“ a „penzia“ a 
pravdivosti avizovaného tvrdenia o možnom znížení dôchodkov o sumu 30 eur po reforme 
dôchodkového systému v rámci vysielania programu Správy RTVS dňa 16. 8. 2021, čím podľa 
jeho názoru malo údajne dôjsť k odvysielaniu nepresných a zavádzajúcich informácií. 
 
Príspevok sme posudzovali na základe ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z.: „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských 
programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť 
oddelené od informácií spravodajského charakteru,“.  
Medzi kritériá objektivity vo všeobecnosti zahŕňame: relevanciu, transparentnosť, presnosť, 
úplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície 
odstupu a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva, absenciu stránenia.  
 
Program Správy RTVS je formátom spravodajskej relácie vysielaným v rámci programovej 
služby Jednotka, ktorý prináša sumár najdôležitejších udalostí daného dňa. Spravodajstvo je 
prednášané redaktorom, hlavné príspevky sú následne detailnejšie prezentované ďalším 
príslušným pracovníkom redakcie spravodajstva, ktorý ich spracovával. V závislosti od 
charakteru a témy príspevku, poskytujú redaktori aj priestor pre prezentáciu postojov 
názorovým stranám, ktorých sa predmet jednotlivých príspevkov týka, resp. redakcia necháva 
priestor pre komentáre i osloveným odborníkom z príslušných oblastí. 
 
V programe Správy RTVS vysielanom dňa 16. 8. 2021 o 19:00 h sme v rámci úvodného 
prehľadu správ zaznamenali vyjadrenie moderátorky v znení: „Budúce dôchodky budú 
zrejme nižšie. Návrh ministra práce by mal pomôcť zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového 
systému.“ a následne samotný príspevok Budúce dôchodky budú pravdepodobne nižšie, ktorý 
informoval o avizovaných zmenách v dôchodkovom systéme, konkrétne o znížení jedného 
z troch činiteľov, ktoré sa podieľajú na výpočte výšky dôchodku, čo bude mať za následok 
zníženie samotnej výšky dôchodkov. Diváci sa v príspevku dozvedajú, že daná zmena je 
nutná z hľadiska udržateľnosti celého dôchodkového systému, prečo minister práce navrhuje 
danú zmenu, s čím v rámci danej reformy nesúhlasí opozícia a ako daný krok hodnotia 
odborníci z príslušnej oblasti. V príspevku dané informácie do kontextu uvádzali 
moderátorka a redaktorka, ďalej vyjadrenia poskytli Milan Krajniak, minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (Sme rodina), Ján Šebo, ekonóm, odborník na dôchodkový 
systém, Erik Tomáš, poslanec NR SR, podpredseda Hlasu-SD (nezaradený), Vladimír 
Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV. 
 
S ohľadom na predmet sťažnosti (údajná nesprávnosť sumy, o ktorú údajne môže byť znížená 
suma vyplácaných dôchodkov) konštatujeme, že v príspevku odzneli relevantné vyjadrenia 
k danej téme (prečo vznikol návrh na zníženiu jednej z veličín, ktorá sa používa pri výpočte 
dôchodkovej sumy a prečo je potrebné reformovať dôchodkový systém a zároveň relevantné 
reakcie oslovených odborníkov a politických predstaviteľov k danej téme). V tejto súvislosti 
v príspevku okrem iného odznelo vyjadrenie zo strany redaktorky: „Sociálna poisťovňa 
vypočítala čerstvému penzistovi Petrovi Horskému dôchodok šesťsto eur. Ak by odchádzal do 
penzie neskôr, zrejme by bol jeho dôchodok už zhruba o tridsať eur nižší...“. Konštatujeme, že 
predmetné všeobecné ilustračné vyjadrenie redaktorky o možnom znížení dôchodkovej 
sumy neobsahuje ďalšie konkrétne veličiny a potrebné údaje tak, ako to v príklade vo 



svojej sťažnosti uvádza sťažovateľ (v sťažnosti uvedený výpočet, ktorý sťažovateľovi 
údajne poskytlo MPSVR SR kalkuluje s priemernou výškou zárobkov, počtom 
odpracovaných rokov, konkrétnym časovým rámcom, kedy je požiadané o priznanie 
dôchodku) a teda nie je možné spätne overiť, na základe čoho je v použitom ilustračnom 
príklade od redaktorky avizované možné zníženie dôchodku o sumu tridsať euro. 
Zároveň konštatujeme, že z predmetného namietaného tvrdenia nevyplýva, že by sa mali 
všetky dôchodky plošne znižovať o spomenutých tridsať euro. Domnievame sa, že dané 
ilustračné vyjadrenie slúžilo len ako prezentácia možného príkladu, akým spôsobom sa 
avizovaná reforma môže reálne dotknúť dôchodkového systému a v rámci kontextu príspevku 
poskytuje divákovi reálny náhľad na avizovanú problematiku možného znižovania 
dôchodkov. 
 
Ďalej s ohľadom na predmet sťažnosti (údajné používanie nepresného a nesprávneho 
označenia „penzista“ a „penzia“ vo význame osoby, ktorá je na dôchodku a poberá 
dôchodok namiesto výrazov „dôchodca“, „dôchodok“) uvádzame slovníkové definície 
predmetných posudzovaných výrazov: 
 
 * dôchodca1 
 
Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003 
kto dostáva starobný, invalidný ap. dôchodok, penzista; 
 
Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004 
kto dostáva starobný, invalidný a pod. dôchodok • hovor. penzista (kto dostáva starobný 
dôchodok) 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka A-G z roku 2006 
kto poberá starobný al. invalidný dôchodok 
 
 * dôchodok2 
 
Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003 
1. (pravidelný) príjem, zisk: d. vlastníka pôdy, d. z prenájmu; národný d. časť spoloč. 
produktu tvoriaca novoutvorenú hodnotu 
2. pravidelný príjem osôb, kt. nemôžu hradiť náklady na živobytie z prac. príjmu, penzia: 
starobný, invalidný d.; dostávať d. 
3. situácia dôchodcu, penzia: odísť do d-u; 
 
Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004 
pravidelný príjem osôb, ktoré nemôžu hradiť náklady na živobytie z pracovného príjmu: 
starobný, vdovský dôchodok, hovor.: penzia, penzijné  
 
Slovník súčasného slovenského jazyka A-G z roku 2006 
                                                 
1 
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=d%C3%B4chodca&s=exact&c=9319&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d
=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=pri
ezviska&d=un&d=pskcs&d=psken# 
2 
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=d%C3%B4chodok&s=exact&c=w171&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&
d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=pr
iezviska&d=un&d=pskcs&d=psken# 



pravidelný peňažný príjem osoby, ktorá nemôže pracovať a ktorá spĺňa niektoré právne 
podmienky (vek, odpracované roky, rozsah poškodenia zdravia, stratu živiteľa) 
 
 * penzista3 
 
Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003 
penzista -u m. hovor. dôchodca  
 
Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004 
penzista p. dôchodca 
 
Slovník cudzích slov (akademický) z roku 2005 
penzista -u m. (penzistka -y ž.) kto je v penzii, kto poberá penziu, dôchodca 
 
 * penzia4 
 
Krátky slovník slovenského jazyka 4 z roku 2003 
penzia -ie ž. hovor. dôchodok 
 
Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004 
penzia p. dôchodok 
 
Slovník cudzích slov (akademický) z roku 2005 
stav zamestnanca po ukončení aktívnej činnosti dosiahnutím služobného veku al. zo 
zdravotných dôvodov, výslužba, odpočinok, dôchodok, pravidelný dôchodok vyplácaný 
osobám v penzii 
 
S ohľadom na predmet sťažnosti sme v rámci monitoringu príspevku zaznamenali 
chronologicky odvysielané nasledovné vyjadrenia: 
Moderátorka (v rámci prehľadu správ, „Nižšie budúce dôchodky“): „Budúce dôchodky budú 
zrejme nižšie..., ...pomôcť zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového systému...“ 
Moderátorka: „...budúce dôchodky budú zrejme nižšie...., ...z ktorých sa penzie počítajú..., ... 
udržateľnosť dôchodkového systému.“ 
Redaktorka: „...vypočítala čerstvému penzistovi Petrovi Horskému dôchodok..., ...do penzie 
neskôr, zrejme by bol jeho dôchodok..., ...dôchodkový systém totiž po novom..., ...dôchodky tak 
budú nižšie.“ 
Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Sme rodina): „...musíme 
ten dôchodkový systém udržať..., ...keď budú na dôchodku, tak...“ 
Redaktorka: „...nižšie penzie, ale zároveň úsporu v dôchodkovom systéme..., 
...aktuálnej dôchodkovej hodnoty. To je jedna z troch veličín na výpočet dôchodku. 
Aktuálnu dôchodkovú hodnotu navrhuje...“ 
Ján Šebo, ekonóm, odborník na dôchodkový systém: „...dôchodca, ktorý pôjde o tridsať 
rokov do dôchodku, bude mať o sedem percent nižší dôchodok, ako má dôchodca...“ 
                                                 
3 
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=penzista&s=exact&c=4f71&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=
scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d
=un&d=pskcs&d=psken# 
4 
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=penzia&s=exact&c=I94f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=sc
s&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=u
n&d=pskcs&d=psken# 



Redaktorka: „Aktuálna dôchodková hodnota je..., ...na dôchodku približne päťdesiat 
percent..., ...na budúce dôchodky kritizuje.“ 
Erik Tomáš, poslanec NR SR, podpredseda Hlasu-SD (nezaradený): „...na úkor 
budúcich dôchodcov...“ 
Redaktorka: „...zmeny v aktuálnej dôchodkovej hodnote znížia budúce penzie...“ 
Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV: „...počet dôchodcov..., 
...udržateľnosti dôchodkového systému...“ 
 
Na základe výsledkov monitoringu konštatujeme, že v rámci daného príspevku sa vyskytovali 
predmetné výrazy „penzia“, „penzista“ (+ od nich odvodené tvary, spolu 5x), pričom tieto 
výrazy v texte slúžili ako ekvivalenty pre výraz „dôchodok“, „dôchodca“ (+ od nich 
odvodené tvary, spolu 25x). 
Na základe uvedených slovníkových definícií sme toho názoru, že predmetné označenia 
„penzia“, „penzista“ (+ od nich odvodené tvary) sú pre bežného diváka termíny známe 
a teda divák pozná význam týchto výrazov ako významových ekvivalentov k termínom 
„dôchodca“, „dôchodok“.  Domnievame sa, že použitím daných namietaných výrazov 
sa principiálne nemení hlavná podstata samotných informácií, ktoré daný spravodajský 
príspevok komunikuje a teda v rámci kontextu (zmena výpočtu výšky dôchodkov, ktorá 
bude mať za následok zníženie vyplácanej výšky dôchodkov a okolnosti s tým spojené) 
boli prezentované informácie v príspevku pre diváka náležite zrozumiteľné 
a pochopiteľné. 
 
 
ZÁVER:   
 
Na základe uvedených skutočností si myslíme, že vysielateľ RTVS odvysielaním programu 
Správy RTVS zo dňa 16. 8. 2021 neporušil ustanovenie § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu č. 52 

 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1379/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Správy RTVS 
Deň vysielania: 16. 8. 2021   
Čas vysielania: 19:00 h   
Označenie podľa JSO: bez označenia 
(časový kód cca) 
 
Vysielací čas:  
18:59:00 Byť zdravý je výhra, pokračovanie programu /  
19:00:00 Správy RTVS, začiatok programu 
Moderátorka (v rámci prehľadu správ, „Nižšie budúce dôchodky“): „Budúce dôchodky budú 
zrejme nižšie. Návrh ministra práce by mal pomôcť zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového 
systému.“ 
19:00:44 Budúce dôchodky budú pravdepodobne nižšie, začiatok príspevku. Kamera sníma 
spravodajské štúdio, osoby poskytujúce vyjadrenia a ilustračné zábery na počítanie bankoviek 
a pod. 
Moderátorka: „Budúce dôchodky budú zrejme nižšie ako súčasné. Ministerstvo práce 
navrhuje znížiť jednu z veličín, z ktorých sa penzie počítajú. Opozícia návrh kritizuje. Podľa 
ekonómov je to jeden z krokov, ktorý pomôže zabezpečiť udržateľnosť dôchodkového 
systému.“ 
Redaktorka: „Sociálna poisťovňa vypočítala čerstvému penzistovi Petrovi Horskému 
dôchodok šesťsto eur. Ak by odchádzal do penzie neskôr, zrejme by bol jeho dôchodok už 
zhruba o tridsať eur nižší. Dôchodkový systém totiž po novom musí byť nastavený tak, aby z 
neho bolo možné bez problémov vyplácať penzie aj v ďalších rokoch. Dôchodky tak budú 
nižšie.“ 
Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Sme rodina): „Máme 
záväzok aj voči Európskej únii a je to podmienka plánu obnovy, že musíme ten dôchodkový 
systém udržať udržateľný aj o päťdesiat rokov, aby sa nestalo, že tí, ktorí dnes začnú platiť 
odvody, keď budú na dôchodku, tak by na nich už neboli peniaze.“ 
Redaktorka: „Nižšie penzie, ale zároveň úsporu v dôchodkovom systéme, prinesie postupné 
znižovanie takzvanej aktuálnej dôchodkovej hodnoty. To je jedna z troch veličín na výpočet 
dôchodku. Aktuálnu dôchodkovú hodnotu navrhuje rezort práce v novele zákona o sociálnom 
poistení znížiť zo sto na deväťdesiatpäť percent.“ 
Ján Šebo, ekonóm, odborník na dôchodkový systém: „Ináč povedané - dôchodca, ktorý 
pôjde o tridsať rokov do dôchodku, bude mať o sedem percent nižší dôchodok, ako má 
dôchodca, ktorý odchádza dnes, a pritom zarábali takú istú mzdu, odpracovali toľko isto 
rokov.“ 
Redaktorka: „Aktuálna dôchodková hodnota je v súčasnosti nastavená tak, že človek, ktorý 
odpracoval štyridsať rokov a zarábal zhruba priemernú mzdu, by mal mať na dôchodku 
približne päťdesiat percent svojej bývalej hrubej mzdy. Opozícia spôsob šetrenia peňazí na 
budúce dôchodky kritizuje.“ 
Erik Tomáš, poslanec NR SR, podpredseda Hlasu-SD (nezaradený): „Minister Krajniak 
na jednej strane vytvára obrovskú dieru v rozpočte Sociálnej poisťovne, a na strane druhej ju 
ide látať na úkor budúcich dôchodcov.“ 



Redaktorka: „Ekonóm pripúšťa, že zmeny v aktuálnej dôchodkovej hodnote znížia budúce 
penzie. Považuje to však za nevyhnutný krok.“ 
Vladimír Baláž, ekonóm, Prognostický ústav SAV: „Pretože nám prudko pribúda počet 
dôchodcov, a na druhej strane počet tých ľudí, ktorí platia príspevky do Sociálnej poisťovne, 
bude stále menší a menší. Čiže je to istý krok k tej udržateľnosti dôchodkového systému, ale 
treba ho naplánovať veľmi racionálne a rozhodne by tam nemala byť nijaká retroaktivita.“ 
Redaktorka: „Zmeny ešte čakajú na súhlas koalície.“ 
19:03:16 Budúce dôchodky budú pravdepodobne nižšie, koniec príspevku 
Etický heker odhalil slabiny e-hranice / Lotéria očkovaciu horúčku nepriniesla / 
Zaočkovanosť na Slovensku / Nové pravidlá v prevádzkach / R. Kuruc z Mýtnika III. Ide do 
kolúznej väzby / Taliban preberá kontrolu nad Afganistanom / Aj Slovensko poslalo do 
Kábulu špeciál / Situáciou v Afganistane sa zaoberala aj OSN / Na situáciu v Afganistane 
reaguje aj EÚ / Americký prezident čelí kritike / V Španielsku padol teplotný rekord / V 
Grécku vypukli nové  / lesné požiare / Pri Jamskom plese sa stavať nemôže / Nižšia DPH pre 
gastro ešte nie je pochovaná / Zaočkovalo sa 66 percent učiteľov / Odštartoval skríning 
rakoviny krčka maternice / Počet obetí zemetrasenia na Haiti stále stúpa / Nedostatok čipov 
vo svete ešte potrvá / Karety na pláži prekvapili aj ochranárov / Odstraňujú následky povodní 
/ Víťaz Slovak Press Photo zachytil pandémiu. 
19:50:06 Správy RTVS, koniec programu / reklamný blok / upútavky na vlastný program /  
19:51:59 koniec záznamu 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1491/SO/2021 
Programová služba: TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Číslo licencie: TD/17 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1491/SO/2021 smerujúcu 
voči programovej službe TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021           Z: PgO 
 
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť č.    1491/SO/2021 zo dňa 19. 10. 2021 

Sťažovateľ:        fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:     Televízne noviny 

Deň a čas vysielania:   19. 10. 2021 o 19.00 hod. 

 Označenie podľa JSO: bez označenia 

 

Programová služba:   TV MARKÍZA 

Vysielateľ:    MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

Číslo licencie:    TD/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Dátum: 16. 11. 2021  



OBSAH SŤAŽNOSTI: 
„Europarlament rieši Poľsko - Zákon 308/2000 § 16/3 a,b, podľa mňa nebol dodržaný. 
Televízia informovala len jednostranne, vôbec nezohľadnila názory poslancov ktorý sa 
vyjadrovali opačný názor. Sám som sledoval online celú diskusiu v EPP a viem že tam boli aj 
poslanci ktorý bránili postup Poľska (Markíza to úspešne ignorovala). Jediná veta odznela od 
pána Uhríka, ale nebol jediný. Vôbec teda nie je pravdivé tvrdenie "že premiér bol pod 
palbou celé hodiny" lebo veru viecerý sa ho, ako aj Polsko zasáli. Zároveň si Markíza skoro 
vždy vypýta názor politikov mimoparlamentnej Liberálnej strany Spolu resp PS. Kde sú 
ostatné názory? Od Olano cez SAS po Hlas?????? 
Bohu žiaľ to Markíza robí permanentne. 
S pozdravom...“ 
 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
 
§ 15 ods. 1: „Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. Do ich obsahu možno 
zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.“ 
 
§ 16 ods. 3 písm. b): „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace 
komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“ 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
Sťažovateľ namietal voči podávaniu jednostranných a neobjektívnych informácií v súvislosti 
s reakciami poslancov Európskeho parlamentu na situáciu v Poľsku, ktoré vysielateľ 
odvysielal v rámci programu Televízne noviny dňa 19. 10. 2021. 
 
Príspevok sme posudzovali na základe ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z.: „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských 
programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť 
oddelené od informácií spravodajského charakteru,“. Medzi kritériá objektivity vo 
všeobecnosti zahŕňame: relevanciu, transparentnosť, presnosť, úplnosť, vecnosť, vyváženosť, 
rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície odstupu a neutrality vo vzťahu 
k predmetu spravodajstva, absenciu stránenia. 
 
Program Televízne noviny je formátom spravodajskej relácie vysielaným v rámci programovej 
služby TV MARKÍZA, ktorý prináša sumár najdôležitejších udalostí daného dňa. 
Spravodajstvo je prednášané moderátormi, hlavné príspevky sú následne detailnejšie 
prezentované ďalším príslušným pracovníkom redakcie spravodajstva, ktorý ich spracovával. 
V závislosti od charakteru a témy príspevku, poskytujú redaktori aj priestor pre prezentáciu 
postojov názorovým stranám, ktorých sa predmet jednotlivých príspevkov týka, resp. redakcia 
necháva priestor pre komentáre i osloveným odborníkom z príslušných oblastí. 
 
V úvode predmetného príspevku Europarlament rieši Poľsko moderátori a redaktorka 
informovali, že na pôde Európskeho parlamentu vystúpil poľský premiér Mateusz 
Morawiecki, ktorý vysvetľoval nález poľského ústavného súdu o tom, že poľská ústava je 
nadradená európskemu právu, avšak Poľsko sa nechystá vystúpiť z EÚ, iba sa domnieva, že 
EÚ prekračuje svoje právomoci v rámci zasahovania do vnútorných vecí Poľska. Ďalej je 



odvysielané vyjadrenie Mateusza Morawieckieho, ktorý konštatuje, že EÚ je silný 
a rozvinutý ekonomický subjekt, ale nie je štátom. Odvysielané je vyjadrenie predsedníčky 
Európskej komisie Ursuly von der Leyen, ktorá uvádza, že Komisiu bude konať, keď sú 
ohrozené jej spoločné hodnoty, pričom redaktorka dodáva, že jednou z možností je 
i stopnutie financií, ktoré Poľsko z rozpočtu EÚ čerpá, nakoľko zo strany Poľska objem 
čerpaných prostriedkov prevyšuje objem odvedených prostriedkov, pričom Mateusz 
Morawiecki uvádza, že finančné postihy považuje za vydieranie Poľska. Zároveň Ursula von 
der Leyen uvádza, že EÚ potrebuje chrániť svoje financie. Redaktorka dodáva, že poľský 
premiér odmieta úvahy o vystúpení z EÚ. Vladimír Bilčík, europoslanec (EPP/SPOLU) 
uvádza, že podobne sa v 90-tych rokoch vyjadrovali aj probrexitoví britskí poslanci, že z Únie 
odísť nechcú. Guy Verhofstadt, europoslanec (Obnovne Európu) uvádza konkrétne 
paragrafy, pre ktoré stúpenci Brexitu vystúpili z EÚ a ktoré sú namietané v náleze poľského 
ústavného súdu. Redaktorka uvádza, že poľský premiér čelil kritike poslancov niekoľko 
hodín, pričom hlavné výhrady boli voči autoritárskym tendenciám poľskej vlády a kritika 
postoju Poľska k otázkam práv LGBTI komunity, potratové zákony a oslabená nezávislosť 
médií. Iratxe García Pérezová, europoslankyňa (S&D) uvádza, že Poľsko sa síce ohradzuje 
voči kritike, ale ako súčasť EÚ musí kritické názory reflektovať a znášať. Milan Uhrík, 
nezaradený europoslanec v tejto súvislosti na obranu Poľska uvádza, že západní liberáli by 
nemali provokovať. Monika Beňová, europoslankyňa (S&D/Smer-SD) uvádza, že je 
potrebné viesť normálny a vecný dialóg v záujme upokojenia situácie a vecne si vypočuť 
argumenty oboch strán pre hľadanie možného konsenzu. Redaktorka dodáva, že daná téma 
bude predmetom diskusie lídrov európskych krajín koncom týždňa v Bruseli. 
 
Na základe výsledkov monitoringu s ohľadom na predmet sťažnosti konštatujeme, že 
z príspevku sa diváci dozvedeli informácie, prečo Poľská vláda aktuálne čelí kritike zo strany 
EÚ a EP (nesúhlas EÚ s interpretáciou poľského ústavného súdu vo vzťahu k zákonom EÚ, 
autoritárske tendencie poľskej vlády, ohrozovanie nezávislosti domácich médií, protipotratové 
zákony a postoj Poľska k právam LGBTI komunity) a ako Poľsko reaguje na možné 
konzekvencie zo strany EÚ (Poľsko deklaruje svoju vôľu ostať členom EÚ, ale odmieta 
obmedzenie možností čerpania financií z rozpočtu EÚ kvôli spomínaným výhradám zo strany 
EÚ a EP). V tejto súvislosti sú odvysielané podľa nášho názoru relevantné vyjadrenia 
poľského premiéra Mateusza Morawieckieho a predsedníčky EK Ursuly von der Leyen. 
V danej súvislosti sú odvysielané aj vyjadrenia poslancov EP Vladimíra Bilčíka, 
europoslanec (EPP/SPOLU), Guy Verhofstadta, europoslanec (Obnovne Európu), Iratxe 
García Pérezovej, europoslankyňa (S&D), Milana Uhríka, nezaradený europoslanec, 
Moniky Beňovej, europoslankyňa (S&D/Smer-SD), pričom konštatujeme: 
 
- vyjadrenie slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka obsahovalo konštatovanie, že 
súčasná rétorika Poľských predstaviteľov sa podobá rétorike britských politikov pred 
Brexitom. 
 
- vyjadrenie europoslanca Guya Verhofstadta obsahovalo konštatovanie, že Poliaci 
polemizujú s rovnakými paragrafmi, ktoré namietali v rámci Brexitu aj britskí predstavitelia. 
 
- vyjadrenie europoslankyne Garcíe Pérezovej obsahovalo konštatovanie, že EÚ má právo 
vznášať kritiku v záujme ochrany vlastných finančných prostriedkov. 
 
- vyjadrenie slovenského europoslanca Milana Uhríka obsahovalo konštatovanie adresované 
liberálom v EP a v zmysle podpory poľského postoja. 
 



- vyjadrenie slovenskej europoslankyne Moniky Beňovej obsahovalo všeobecnú výzvu na 
upokojenie situácie a pokojné riešenie vzniknutého problému vecnou diskusiou a dialógom. 
 
S ohľadom na predmet sťažnosti konštatujeme, že v príspevku odzneli zo strany 
europoslancov kritické i podporné vyjadrenia voči poľskej vláde v kontexte daných 
udalostí (kritika na pôde EP k aktivitám poľskej vlády), pričom zároveň konštatujeme, že 
v príspevku odzneli aj vyjadrenia troch slovenských europoslancov, ktoré boli, 
domnievame sa, v rámci danej problematiky relevantné a aktuálne. 
S ohľadom na ustanovenie § 15 ods. 1 ZVR konštatujeme, že nie je v kompetenciách Rady 
určovať vysielateľovi, akým spôsobom má vyberať a zaraďovať vyjadrenia politických 
predstaviteľov v rámci tvorby spravodajských príspevkov. 
Na základe uvedených skutočností sme toho názoru, že odvysielanie predmetného 
programu nebolo v rozpore s objektívnosťou a nestrannosťou vysielania, t. j. nedošlo k 
porušeniu § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
 
 
ZÁVER:   
Na základe uvedených skutočností si myslíme, že vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. odvysielaním programu Televízne noviny zo dňa 19. 10. 2021 neporušil ustanovenie § 
16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu č. 53  
 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1491/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Televízne noviny 
Deň vysielania: 19. 10. 2021   
Čas vysielania: 19:00 h   
Označenie podľa JSO: bez označenia 
(časový kód cca) 
 
Vysielací čas:  
19:00:00 Televízne noviny, začiatok programu 
Očkovaní s obmedzeniami / Počet pacientov prekročil tisícku / Protesty v Taliansku / Drahé 
tankovanie / Na štadión len s menom /  
19:11:41 – 19:17:20 Reklamný blok / upútavky na vlastný program / 
Očkovanie rizikových detí do 5 rokov / Vyplácajú odmeny / Zemanovi chcú odobrať 
právomoci / Poslanec šikanuje dcéru prezidentky / Rokovanie parlamentu / Protesty proti 
sprísneniu interrupcií / R. Tabák dostane za kúpanie pokutu / Mestá už môžu čerpať peniaze / 
Vykopali leteckú bombu / Lietadlo začalo horieť / Stíhanie pre zbrane /  
19:40:09 – 19:48:27 Reklamný blok / upútavky na vlastný program / 
Kvóty v rádiách zostávajú /  
19:51:01 Europarlament rieši Poľsko, začiatok príspevku. Kamera sníma spravodajské štúdio 
v prestrihoch na osoby poskytujúce vyjadrenia a ilustračné zábery zo zasadnutia Európskeho 
parlamentu. 
Moderátorka: „Európa rieši, čo ďalej v Poľskom. Európsky parlament hodiny griloval 
poľského premiéra kvôli nedávnemu verdiktu ústavného súdu.“ 
Moderátor: „Ten rozhodol, že poľská ústava je nadradená európskemu právu. Premiér 
zopakoval, že Poľsko sa z únie nikam nechystá.“ 
Moderátorka: „Nie všetci mu ale veria.“ 
Redaktorka: „Mateusz Morawiecki prišiel do Štrasburgu vysvetľovať verdikt, ktorý zatriasol 
základným kameňom dvadsaťsedmičky. Ak vraj únia prekračuje právomoci, Poľsko musí mať 
právo zakročiť.“ 
Mateusz Morawiecki, poľský premiér (preklad z poľštiny): „Únia je z únie silným 
politickým a ekonomickým subjektom, je najsilnejšou a najrozvinutejšou medzinárodnou 
organizáciou v histórii, ale nie je to štát.“ 
Redaktorka: „Európski politici však majú pochybnosti, či bol verdikt skutočne taký 
nezávislý, alebo k nemu poľská vláda dopomohla.“ 
Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie (preklad z angličtiny): 
„Nedovolíme, aby boli naše spoločné hodnoty vystavené riziku. Komisia bude konať.“ 
Redaktorka: „A jednou z možností je siahnuť Poľsku na peniaze, ktorých z rozpočtu únie 
čerpá násobne viac, než do neho prispieva.“ 
Mateusz Morawiecki (preklad z poľštiny): „Je neprijateľné hovoriť o finančných trestoch a 
nedovolíme, aby európski politici vydierali Poľsko.“ 
Ursula von der Leyen (preklad z angličtiny): „Musíme chrániť európske peniaze pred 
porušovaním právneho štátu.“ 
Redaktorka: „Obavy, že Poľsko kvôli verdiktu odíde z únie označuje premiér za klamstvo.“ 
Vladimír Bilčík, europoslanec (EPP/SPOLU): „Ja si to pamätám z 90-tych rokov, keď som 
študoval v Británii, keď začalo hnutie za Brexit, všetci politici v Británii v tom čase hovorili - 
z únie odísť nechceme, no a čo sa stalo.“ 



Guy Verhofstadt, europoslanec (Obnovne Európu) (preklad z angličtiny): „Vy viete, čo 
je článok 1 a 19. Článok 1, stále bližšia únia, článok 19, ústredné postavenie Európskeho 
súdneho dvora. Sú to presne tieto 2 články, pre ktoré tvrdí stúpenci Brexitu vystúpili z únie.“ 
Redaktorka: „Poľský premiér bol pod paľbou poslancov niekoľko hodín. Viacerí majú 
obavy, že sa vláda vydala cestou k autoritárstvu. Kritizujú poľské zóny bez LGBTI, prísne 
potratové zákony, či oslabenú slobodu médií.“ 
Iratxe García Pérezová, europoslankyňa (S&D): „Vám sa nepáči, že vám to európske 
inštitúcie hovoria, ale prepáčte, my nemôžeme mlčať, lebo sme európskemu projektu verní.“ 
Milan Uhrík, nezaradený europoslanec: „A liberálom zo západu odkazujem - neprovokujte 
nás.“ 
Monika Beňová, europoslankyňa (S&D/Smer-SD): „Treba dať preč tie emócie negatívne 
jedna aj druhá strana a sadnúť si za stôl a pýtať sa Poľska, že kde vidí teda tie slabé miesta, 
prípadne snažiť sa naozaj o tú diskusiu.“ 
Redaktorka: „O téme bude koncom týždňa debatovať aj summit lídrov v Bruseli. 
19:53:24 Europarlament rieši Poľsko, koniec príspevku 
Z lode vytekajú chemikálie / Dôchodkyňa pred súdom / KĽDR testovala ďalšiu strelu / 
Potápač našiel 900 rokov starý meč / Vykradnuté autobusy / Problémová cesta / Najväčšie 
tréningové centrum / Už je nad vodou / Tekvicové lampy /  
19:08:18 Televízne noviny, koniec programu / Sponzorské odkazy / Predpoveď počasia / 
Sponzorské odkazy /  
20:09:59 koniec záznamu 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1386/SO/2021 
Programová služba: JOJ PLUS 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
Číslo licencie: TD/16 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1386/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 
 
 
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť č.   1386/SO/2021 zo dňa 26. 9. 2021 

Sťažovateľ:    fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:    Simpsonovci  30. séria, ep. 3, 4 a 5  

Deň a čas vysielania:  20. 9. 2021 o cca 13:29 h  

Označenie podľa JSO:    

 

Programová služba:  JOJ PLUS 

Vysielateľ:   MAC TV s.r.o. 

Číslo licencie:   TD/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Dátum:   16. 11. 2021 



OBSAH SŤAŽNOSTI: 
„ (...) kazdy den od pondelka do piatka chodi na joj plus serial Simpsonovci s ceskym 
dabingom hoci vysielaju premierove serie (konkretne sla seria 30.) ktore maju byt 
nadabovane po slovensky.“ 
 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  
 
§ 16 ods. 3 písm. e): „Vysielateľ je povinný zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných 
zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín 
a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi. (26)“ 

 

Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky  
 
§ 5 ods. 1 písm. h): „Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej 
programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem 
vysielania audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a ktoré boli 
odvysielané na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2008.“  
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Hneď na úvod analýzy treba uviesť, že Rada sa už v minulosti zaoberala českým dabingom 
seriálu Simpsonovci, konkrétne vysielaním programovej služby JOJ zo dňa 9. 2. 2015 
(sťažnosť č. 122/SO/2015), pričom v tomto konkrétnom prípade išlo o epizódy číslo 9 a 10 v 
rámci 24. série, zverejnenej v roku 2013. Rada predmetnú sťažnosť prerokovala na zasadnutí 
dňa 28. 4. 2015 a posúdila ju ako neopodstatnenú.  
 
Predmetom tejto analýzy je program Simpsonovci odvysielaný na programovej službe JOJ 
PLUS v troch častiach za sebou dňa 20. 9. 2021 o cca 13:29 h. Sťažovateľ namietal 
odvysielanie predmetného programu s českým dabingom.  
 
Vysielanie cudzojazyčných programov s dabingom v televíznej a rozhlasovej programovej 
službe upravuje ustanovenie § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 270/1995 Z. z. To povoľuje 
vysielanie „audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a ktoré boli 
odvysielané na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2008.“ 
Z uvedeného ustanovenia teda vyplývajú tri podmienky – dabing programu musí byť v jazyku 
spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, dabing 
programu bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a program odvysielaný pred 1. januárom 2008.  
 
Monitorovaný program Simpsonovci (tri časti seriálu) zo dňa 20. 9. 2021 bol odvysielaný 
v českom dabingu. V tomto prípade teda spĺňal požiadavku základnej zrozumiteľnosti 
z hľadiska štátneho jazyka. Počas jeho vysielania sme však nezaznamenali žiadne informácie 
o použitom dabingu ani o roku jeho výroby. V monitorovanom úseku taktiež neboli zo strany 
vysielateľa odvysielané žiadne relevantné informácie o programe – číslo dielu, jeho výroba, 
rok výroby a pod. Jedinou informáciou bolo číslo série po začiatku každej z jednotlivých 



epizód vo forme nápisu v dolnej ľavej časti obrazovky. Vysielateľ ukončil program 
pôvodnými krátkymi titulkami bez podrobnejších informácií a vlastným záverečným titulkom 
The End po skončení tretej časti seriálu.  
 
Program Simpsonovci je americký animovaný komediálny seriál, ktorý je vyrábaný od roku 
1989. Na základe obsahu monitorovaných častí seriálu sme podľa portálu www.imdb.com 
našli nasledujúce informácie: všetky tri monitorované diely boli súčasťou 30. série, pričom 
išlo o epizódy 3 (My Way or the Highway to Heaven/Všetky cesty vedú do neba)1, 4 
(Treehouse of Horror XXIX/Špeciálny čarodejnícky diel XXIX)2 a 5 (Baby You Can't Drive 
My Car/Vodič na baterky)3. 
 
Tridsiata séria programu bola zverejnená v období od jesene 2018 do jari 2019, pričom tri 
monitorované epizódy boli zverejnené v októbri a novembri 2018. Na základe uvedeného 
možno skonštatovať, že nakoľko ide o sériu publikovanú v rokoch 2018-19, predmetné diely 
programu, a teda ani ich český dabing, neboli vyrobené pred 1. januárom 2008.  
 
Ako sme však spomínali vyššie, seriál bol vyrábaný od roku 1989 a jeho série boli s istým 
časovým oneskorením vysielané na území Slovenskej republiky i Českej republiky s českým 
dabingom ešte pred rokom 2008. Podľa internetových zdrojov Simpsonovci sa vysielali na 
Slovensku na viacerých televíznych staniciach v rôznych slotoch – ako prvá ich kúpila 
televízia Luna, nasledovala STV s vysielaním prvých pätnástich sérií na Jednotke aj Dvojke4 
(STV v roku 2004 odvysielala 7. a 8. sériu v českom jazyku)5 a neskôr seriál začala vysielať 
televízia JOJ6, resp. JOJ PLUS.  
 
Nakoľko seriál Simpsonovci bol v českom dabingu vysielaný v Slovenskej republike ešte pred 
rokom 2008, domnievame sa, že jeho odvysielaním dňa 20. 9. 2021 nedošlo k porušeniu 
ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.   
 
 
ZÁVER: 
 
Na základe uvedených skutočností sa domnievame, že vysielateľ televíznej programovej 
služby JOJ PLUS odvysielaním programu Simpsonovci dňa 20. 9. 2021 neporušil 
ustanovenie § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.  
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 

                                                 
1 The Simpsons: My Way or the Highway to Heaven. Dostupné na: 
https://www.imdb.com/title/tt8340876/?ref_=ttep_ep3, [dňa 27. 10. 2021]. 
2 The Simpsons: Treehouse of Horror XXIX. Dostupné na: 
https://www.imdb.com/title/tt7636822/?ref_=tt_ep_nx, [dňa 27. 10. 2021].  
3 The Simpsons: Baby You Can't Drive My Car. Dostupné na: 
https://www.imdb.com/title/tt8340884/?ref_=tt_ep_nx, [dňa 27. 10. 2021]. 
4 KRASKO, Ivan: Simpsonovci konečne dobyli Slovensko. 12. 5. 2011. Dostupné na: 
https://dennik.hnonline.sk/445292-simpsonovci-konecne-dobyli-slovensko, [dňa 27. 10. 2021]. 
5AUGUSTÍN, Radoslav: Simpsonovci na STV zatiaľ končia. 27. 12. 2007. Dostupné na: 
http://medialne.etrend.sk/televizia/simpsonovci-na-stv-zatial-koncia.html, [dňa 27. 10. 2021].   
6 KRASKO, Ivan: Simpsonovci sa vracajú na Slovensko. Kúpila ich Joj. 16. 2. 2009. Dostupné na: 
https://medialne.trend.sk/televizia/simpsonovci-vracaju-slovensko-kupila-ich-joj, [dňa 3. 11. 2021]. 

http://www.imdb.com/
http://medialne.etrend.sk/televizia/simpsonovci-na-stv-zatial-koncia.html


K bodu č. 54   
Popis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania 
ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1386/SO/2021) 
 
 
Monitorovaný program: Simpsonovci  30. séria, ep. 3, 4 a 5    
Vysielané dňa: 20. 9. 2021 
Čas vysielania: cca 13:30 – 14:55 h 
Označenie podľa JSO:  
 
 
Časový kód záznamu RVR cca: 
 
 
13:25:00 Začiatok záznamu vysielania (už bežiaci program Hoď svišťom ) 
13:29:47 Koniec programu 
 
13:29:48 Začína program Simpsonovci   

 Mužský hlas počas úvodu programu: „Myši, myši, aaa, aaaaaa. Není někdo 
 v našem bistru?“ 
 Ženský hlas: „Jo, je, a vypadá vyděšeně.“ 
 Mužský hlas: „Necháme si ho, necháme si ho?“ 
 Mužský hlas: „Ne.“ 
 Ženský hlas: „Může to být Bob číslo jedna a ty, tati, můžeš být Bob číslo dvě 
 anebo být bez jména.“  
 Vysielanie programu v českom jazyku. Všetky anglické texty použité v 
 programe sú preložené do českého jazyka. 

13:30:12 v dolnej ľavej časti obrazovky nápis: (Logo JOJ) PLUS SLEDUJETE  
  SIMPSONOVCI XXX. 

 
13:35:08 obrazovo-zvukový predel  

–  oznámenie o programe Bournovo ultimátum  
–  obrazovo-zvukový predel  

13:35:20  –  13:41:19 Reklama 
–  obrazovo-zvukový predel  
–  upútavka na program Letecké katastrofy  
–  upútavka na program Dlhá noc na prežitie  
–  oznámenie o programe Bournovo ultimátum  
–  obrazovo-zvukový predel  
 

13:43:08 Pokračuje vysielanie programu Simpsonovci  
 –   program pokračuje v českom dabingu.  

13:57:29 Koniec programu (bez záverečných titulkov)/Začiatok ďalšej časti programu 
  Simpsonovci  
  Verbálna zložka počas úvodu programu: „Vítejte v mlžném přístavu. V 
  rodišti  zelené mušlové polévky. Pomalé zprávy: Pomrkávajíci v práci, 
  Americká výjmečnost, Melounové sušenky, Milovaná žena, Milovaná milenka,
  Milovaná loď.“  



  V obraze textová informácia: „Soutěž v konzumaci mušlí. Nic   
  netušící kolemjdoucí vítáni.“   
  Program je vysielaný v českom dabingu.  

13:57:54 v dolnej ľavej časti obrazovky nápis: (Logo JOJ) PLUS SLEDUJETE  
  SIMPSONOVCI XXX. 

 
14:05:16 obrazovo-zvukový predel 

–  oznámenie o programe Letecké katastrofy  
–  obrazovo-zvukový predel  

14:05:28  –  14:11:27 Reklama 
–  obrazovo-zvukový predel  
–  oznam vo verejnom záujme (očkovacia prémia Byť zdravý je výhra) 
–  obrazovo-zvukový predel 
–  upútavka na program Pretty Woman  
–  upútavka na program Kingsman: Zlatý kruh  
–  upútavka na program Nemocnica  
–  upútavka na kasting do relácie Bez servítky 
–  oznámenie o programe Letecké katastrofy  
–  obrazovo-zvukový predel 
 

14:14:34 Pokračuje vysielanie programu Simpsonovci  
–  vysielanie programu v českom dabingu 

14:26:28 Koniec programu (bez záverečných titulkov)/Začiatok ďalšej časti programu 
  Simpsonovci  
  Verbálna zložka počas úvodu programu: „Simpsnovi. Řidič na baterky.“ 
  Program je vysielaný v českom dabingu.  

14:26:53 v dolnej ľavej časti obrazovky nápis: (Logo JOJ) PLUS SLEDUJETE  
  SIMPSONOVCI XXX. 

 
14:35:13 obrazovo-zvukový predel 

–  oznámenie o programe Kingsman: Zlatý kruh  
–  obrazovo-zvukový predel  

14:35:25  –  14:41:24 Reklama 
–  obrazovo-zvukový predel  
–  upútavka na program Vojnový kôň  
–  upútavka na program Letecké katastrofy  
–  upútavka na program Dom snov  
–  oznámenie o programe Kingsman: Zlatý kruh  
–  obrazovo-zvukový predel 
 

14:43:09 Pokračuje vysielanie programu Simpsonovci  
–  vysielanie programu v českom dabingu 

14:54:39 Koniec programu (pôvodné titulky programu, nasleduje na tmavomodrej  
  ploche titulok televízie: The End)  

14:54:40 Začiatok programu Zlato v garáži  
 
14:59:59 Koniec záznamu vysielania.  
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1385/SO/2021 
Programová služba: JOJ, JOJ PLUS 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
Číslo licencie: TD/15, TD/16 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 25. 9. 2021 v čase o cca 16:21 hod. a na televíznej programovej 
služby JOJ PLUS dňa 26. 9. 2021 v čase o cca 21:08 hod. odvysielal program Pretty woman, ktorý bol 
odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka 
v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 8. 12. 2021                          Z: PLO 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 
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Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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Sťažnosť č.     1385/SO/2021 zo dňa 26. 09. 2021 

Sťažovateľ:         fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:      Pretty Woman 

Deň a čas vysielania:   25. 09. 2021 o cca 16:21 hod. a 26. 09. 2021 o cca 21:08 hod.  

Označenie podľa JSO:   

 

Programová služba: JOJ, JOJ PLUS  

Vysielateľ:  MAC TV s.r.o. 

Číslo licencie:  TD/15, TD/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:                       16. 11. 2021  



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
 
„Dobry den, Tv joj na stanici joj a joj plus opat vysiela nelegalne film s ceskym dabingom 
hoci uz siel na inych tv po slovensky. Jedna sa o film Pretty Woman – vysielany v sobotu 25.9. 
o 16:50 na Jojke dnes 26.9.2021 o 21:00 na joj plus. 
Okrem toho kazdy den od pondelka do piatka chodi na joj plus serial Simpsonovci s ceskym 
dabingom hoci vysielaju premierove serie (konkretne sla seria 30.) ktore maju byt 
nadabovane po slovensky.“ 
 
Pozn. kancelárie: predmetom monitorovania tejto správy je vysielanie programu Pretty 
Woman. 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 
§ 16 – Základné povinnosti vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie 
3) Vysielateľ je povinný 
e) zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie 
štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými 
predpismi, 26) 
 
Ustanovenie § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 270/1995 Z. z.  
1) Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej programovej služby sa 
na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania 
h) audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 
zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a ktoré boli 
odvysielané na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2008 
 
Ustanovenie § 5 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z. z. 
2) Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť 
dabované do štátneho jazyka okrem vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 
12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov 
alebo iných zložiek televíznej programovej služby podľa odseku 1 písm. a). 
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Sťažovateľ namietal voči programu Pretty Woman zo dňa 25. 09. 2021 o 16:21 hod. a 26. 09. 
2021 o 21:08 hod. na programovej službe JOJ a JOJ PLUS, ktorý bol odvysielaný v českom 
jazyku. 
 
Ustanovenie § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. hovorí o povinnosti vysielateľa 
„zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie 
štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými 
predpismi.“ Osobitný predpis, teda jazykový zákon č. 270/1995 Z. z., ustanovuje povinnosť v 
§ 5 vysielať v štátnom jazyku, pričom uvádza výnimky, o. i. písm. h), a to vysielanie 
„audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej 



zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred 1. januárom 2008 a ktoré boli 
odvysielané na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2008.“ 
 
 
Z uvedeného ustanovenia vyplývajú tri podmienky: 
a) dabing musí byť v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska 
štátneho jazyka  
Počas monitoringu sme zaznamenali, že predmetný dabing filmu Pretty Woman bol v českom 
jazyku. Český jazyk spĺňa základné kritérium zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. 
 
b) dabing musí byť vyrobený pred 1.1.2008  
Na základe monitorovania sme nezistili, v ktorom roku bol český dabing vyrobený. Avšak 
počas monitorovania sme zistili, že hlavné postavy nadabovali Vladislav Beneš a Nela 
Boudová. Na základe tohto poznania sme na webovej stránke (www.dabingforum.cz) našli, že 
verzia českého dabingu bola vyrobená spoločnosťou ČNTS Nova ve Studiu Grant v roku 
1994.1 
Na webovej stránke (www.dabingforum.sk) sme zistili, že existuje aj slovenská verzia 
dabingu, ktorý vyrobilo ATIZ Studio pre televíziu Markíza v roku 2000.2  
 
c) program musí byť odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1.1.2008   
Podľa dostupných informácií na webovej stránke (www.imdb.com) sme zistili, že program 
Pretty Woman je americkou romantickou komédiou, ktorá bola prvýkrát uvedená v USA dňa 
23. 03. 1990 a na území Československa mala kino premiéru dňa 04. 09. 1992.3 
Z dostupných informácií na webovej stránke (www.dabingforum.sk) sa nám podarilo zistiť, 
že predmetný film mal byť prvýkrát  odvysielaný na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
06. 01. 2001.4 
 
Nakoľko teda nevieme potvrdiť a ani vyvrátiť informáciu, či program Pretty Woman 
s českým dabingom bol na území Slovenskej republiky skutočne odvysielaný pred 1. 1. 2008, 
navrhujeme danú skutočnosť preveriť v rámci správneho konania pre možné porušenie § 16 
ods. 3 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z. 
 
 
 
ZÁVER:  
 
Domnievame sa, že odvysielaním programu Pretty Woman s českým dabingom na 
programovej službe JOJ a JOJ PLUS dňa 25. 09. a 26. 09. 2021 mohlo dôjsť k porušeniu 
ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
 

  

                                                 
1 Dostupné na: 
https://www.dabingforum.cz/viewtopic.php?f=3&t=1766&p=292050&hilit=pretty+woman#p292050  
2 Dostupné na: https://www.dabingforum.sk/viewtopic.php?f=122&t=504&hilit=pretty+woman  
3 Dostupné na: https://www.imdb.com/title/tt0100405/releaseinfo?ref_=tturv_ql_dt_2  
4 Dostupné na: https://www.dabingforum.sk/viewtopic.php?f=122&t=504&hilit=pretty+woman  

http://www.dabingforum.cz/
http://www.imdb.com/
https://www.dabingforum.cz/viewtopic.php?f=3&t=1766&p=292050&hilit=pretty+woman#p292050
https://www.dabingforum.sk/viewtopic.php?f=122&t=504&hilit=pretty+woman
https://www.imdb.com/title/tt0100405/releaseinfo?ref_=tturv_ql_dt_2
https://www.dabingforum.sk/viewtopic.php?f=122&t=504&hilit=pretty+woman


           K bodu č. 55    
 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1385/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie:  Pretty Woman  
Deň vysielania:   25. 09. 2021 
Čas vysielania:   16:21 h 
Označenie podľa JSO:        
 
Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR 
 
časový kód cca: 
16:20:00 začiatok záznamu 
               pokračovanie reklamného bloku 
16:20:29 obrazovo-zvukový predel 
16:20:33 oznam vo verejnom záujme  
16:21:10 obrazovo-zvukový predel 
16:21:15 sponzorský odkaz LG, Skylink, Tchibo Slovensko, Tipos 
16:21:54 začiatok programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
16:39:59 obrazovo-zvukový predel 
16:40:05 oznam o programe Dom snov 
16:40:25 obrazovo-zvukový predel 
16:40:29-16:46:39 reklamný blok 
16:46:39 obrazovo-zvukový predel 
16:46:43 oznam o programe Hry s ohňom, Dlhá noc na prežitie, ČSMT 
16:48:42 obrazovo-zvukový predel 
16:48:50 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
17:06:52 sponzorský odkaz  
17:07:11 obrazovo-zvukový predel 
17:07:17 oznam o programe ČSMT 
17:07:34 obrazovo-zvukový predel 
17:07:37-17:14:02 reklamný blok 
17:14:06 oznam vo verejnom záujme 
17:14:39 obrazovo-zvukový predel 
17:14:43 oznam o programe Nemocnica, Tipos talent týždňa, Román pro pokročilé 
17:16:48 obrazovo-zvukový predel 
17:16:56 sponzorský odkaz 
17:17:16 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
17:39:16 obrazovo-zvukový predel 
17:39:22 oznam o programe Noviny TV JOJ 
17:39:36 obrazovo-zvukový predel 
17:39:40-17:45:15 reklamný blok 
17:45:15 obrazovo-zvukový predel 
17:45:19 oznam o programe Bez servítky, ČSMT, Noviny TV JOJ, Krimi 
17:47:23 obrazovo-zvukový predel 
17:47:30 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 



  
18:09:41 obrazovo-zvukový predel 
18:09:47 oznam o programe ČSMT 
18:10:03 obrazovo-zvukový predel 
18:10:07-18:15:51 reklamný blok 
18:15:51 obrazovo-zvukový predel 
18:15:56 oznam o programe Dlhá noc na prežitie, Uhorčík, Noviny TV JOJ, Krimi 
18:17:56 obrazovo-zvukový predel 
18:18:03 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
18:40:26 obrazovo-zvukový predel 
18:40:32 oznam o programe Noviny TV JOJ 
18:40:45 obrazovo-zvukový predel 
18:40:50-18:47:04 reklamný blok 
18:47:04 obrazovo-zvukový predel 
18:47:08 oznam vo verejnom záujme 
18:47:45 oznam o programe Tipos talent týždňa, ČSMT, Noviny TV JOJ, Krimi 
18:49:53 obrazovo-zvukový predel 
18:50:00 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
18:58:58 koniec programu Pretty Woman   
18:58:59 záverečný titulok – na červenom pozadí biely nápis: 
KONIEC 
PRETTY WOMAN 
Réžia: Marshall Garry 
Hrajú: Alexander Jason, Bellamy R., Bellamy Ralph, Gere Richard, Roberts Julia 
 
18:59:03 sponzorský odkaz: Tipos, Tchibo Slovensko, LG, Skylink 
18:59:43 obrazovo-zvukový predel 
18:59:47 začiatok programu Krimi 
18:59:59 koniec záznamu 

 
**** 

 
 
Monitorované vysielanie:  Pretty Woman  
Deň vysielania:   26. 09. 2021 
Čas vysielania:   21:08 h 
Označenie podľa JSO:        
 
Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR 
 
21:05:00 začiatok záznamu 
               pokračovanie reklamného bloku 
21:07:38 obrazovo-zvukový predel 
21:07:42 sponzorský odkaz NAY a.s., Oxy World, Asko, ČSOB 
21:08:22 začiatok programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
21:36:53 obrazovo-zvukový predel – oznam o programe Šialená jazda 
21:37:00 obrazovo-zvukový predel 
21:37:05-21:43:08 reklamný blok 



21:43:08 obrazovo-zvukový predel 
21:43:13 oznam vo verejnom záujme  
21:43:51 oznam o programe Jurský svet, Letecké katastrofy, Nemocnica, Román pro 
pokročilé 
21:46:43 obrazovo-zvukový predel 
21:46:48 sponzorský odkaz 
21:47:08 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
22:09:03 obrazovo-zvukový predel – oznam o programe Letecké katastrofy 
22:09:11 obrazovo-zvukový predel 
22:09:15-22:15:15 reklamný blok 
22:15:15 obrazovo-zvukový predel 
22:15:19 oznam vo verejnom záujme 
22:15:56 oznam o programe Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu, Šialená jazda, Dom snov, Bez 
servítky 
22:19:00 obrazovo-zvukový predel 
22:19:05 sponzorský odkaz 
22:19:15 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
22:39:38 obrazovo-zvukový predel – oznam o programe Šialená jazda 
22:39:46 obrazovo-zvukový predel 
22:39:50-22:45:49 reklamný blok 
22:45:49 obrazovo-zvukový predel 
22:45:53 oznam o programe Jurský svet, Letecké katastrofy, Hry s ohňom, Inkognito 
22:48:57 obrazovo-zvukový predel 
22:49:02 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
23:08:39 obrazovo-zvukový predel – oznam o programe Dlhá noc na prežitie 
23:08:48 obrazovo-zvukový predel 
23:08:51-23:14:55 reklamný blok 
23:14:55 obrazovo-zvukový predel 
23:15:00 oznam o programe Letecké katastrofy, Šialená jazda, Nemocnica, Román pro 
pokročilé 
23:18:06 obrazovo-zvukový predel 
23:18:12 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
 
23:34:22 obrazovo-zvukový predel – oznam o programe Letecké katastrofy 
23:34:30 obrazovo-zvukový predel 
23:34:34-23:40:28 reklamný blok 
23:40:28 obrazovo-zvukový predel 
23:40:32 oznam o programe Jurský svet, Dlhá noc na prežitie, Dom snov, Bez servítky 
23:43:15 obrazovo-zvukový predel 
23:43:20 pokračovanie programu Pretty Woman  (s českým dabingom) 
23:48:23 koniec programu Pretty Woman  
23:48:24 záverečný titulok – na čiernom pozadí biely nápis: THE END 
23:48:28 sponzorský odkaz ČSOB, NAY a. s., Oxy World, Asko 
23:49:08 obrazovo-zvukový predel – oznam o programe Šialená jazda 
23:49:16 začiatok programu Bláznivá služobka  
23:49:59 koniec záznamu 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 1325/SO/2021 
Programová služba: Trojka 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
Číslo licencie: TD/3 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenia: 
 
Návrh uznesenia č. 1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1325/SO/2020 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Trojka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním programu Žena za pultom 
zo dňa 5. 9. 2021 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                                Z: PgO 
 
 
Návrh uznesenia č. 2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona v súvislosti s tým, že dňa 19. 9. 2021 v čase o cca 16:20 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby Trojka doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so 
sluchovým postihnutím k programu Žena za pultom, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so 
sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím.  

 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie  
vo veci.  
T: 8. 12. 2021 Z: PLO 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 12. 2021 Z: PgO 
 
 



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 

 
Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sťažnosť č.     1325/SO/2021 zo dňa 5. 9. 2021 

Sťažovateľ:         fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:      Žena za pultom 

Deň a čas vysielania:    5. 9. 2021 cca 13:00 h  

Označenie podľa JSO:   

 

 

Programová služba:   Trojka 

Vysielateľ:    RTVS  

Číslo licencie:    TD/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dátum: 16. 11. 2021 
  



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
„Deň vysielania:    5. august 2021 
Čas vysielania:    13:10 
Názov televízie/rádia:   Trojka 
Predmet sťažnosti: Prajem pekny den. So starymi rodičmi sme dnes pozerali serial Žena za 
pultom. Neviem, či vymenili človeka, ktorý titulky vyrába, ale toto bolo veľmi zlé. Boli tam 
červené titulky ktorý uplne dráždili zrak. To sme asi nikde nikdy nevideli. Titulkár neovláda 
preklad z češtiny, ani slovenský jazyk, vykal v jednotnom čísle, ako v Čechách a boli tam aj 
iné gramatické chyby. Čo nevedel preložiť, vynechal a nejako zakamufloval. Titulky boli veľmi 
skracované, zjendodušované oproti češtine, ktora znie v originali, tie dlhsie zas boli na 
obrazovke tak krátko, že to nikto z nás nestihol prečítať. Pritom rodičia na Trojke sledujú 
stare filmy a titulky boli doteraz v poriadku. Ak to ma takto pokracovat, tak dakujeme pekne. 
Prosím, pozrite to. Dakujeme.“  
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
- zákon č. 308/2000 Z. z. (ďalej aj „ZVR“): 
§ 18aa - Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím  
 (1) Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom 
jazyku, ktorý  
 a) je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,  
 b) zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý 
 osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  
 c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, 
 ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.  
(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, 
ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne 
diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie. 
 
- vyhláška č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím:  
§ 1  
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len "titulky") musia spĺňať tieto technické 
požiadavky:  
a) text titulku je zarovnaný na stred,  
b) maximálny počet znakov v riadku je 36 vrátane medzier,  
c) titulok pozostáva maximálne z dvoch riadkov,  
d) čas zobrazenia titulku je primeraný na zabezpečenie jeho čitateľnosti,  
e) titulok je zobrazený na tmavom podklade a jeho farba je v kontraste voči farbe podkladu; 
farba titulku nesmie byť červená, fialová ani sivá.  
§ 2 
(1) Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav viacerých postáv sa použije 
farebné odlíšenie titulkov. Farebné odlíšenie titulkov sa použije v jednom audiovizuálnom 
diele alebo v jednom programe najviac v piatich farbách.   
(2) Pri zobrazení titulkov sa pomlčka na začiatku vety použije ako znamienko na oddelenie 
hovoreného prejavu jednej postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy. 
Počas trvania hovoreného prejavu postavy, ktorý sa pre rozsiahlosť rozdelí do viacerých 
titulkov, sa pomlčka určujúca zmenu postavy ďalej neumiestňuje.   
(3) Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nie je v danom 
momente v audiovizuálnom diele alebo v programe zobrazená, sa na začiatku identifikuje táto 



postava menom alebo iným označením, pričom identifikácia postavy sa uvedie titulkom 
zobrazeným veľkými písmenami, ktorý je ukončený dvojbodkou.   
(4) Ak je hovorený prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom, ktorý nie je zo zrakového 
vnemu zrejmý, ale má vplyv na priebeh deja, tento emočný prejav sa identifikuje a zobrazí v 
titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich hovorený 
prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom.   
(5) Ak titulky zachytávajú vnútorný monológ postavy alebo jej spomienky, zobrazí sa táto 
skutočnosť v titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich 
hovorený prejav postavy.   
(6) Ak je súčasťou audiovizuálneho diela alebo programu krátky dialóg alebo monológ v 
cudzom jazyku, ktorý zámerne nie je preložený do slovenského jazyka a je ponechaný v 
originálnom znení, tento dialóg alebo monológ sa nezobrazuje v titulkoch, namiesto toho sa 
veľkými písmenami zobrazí titulok, v ktorom sa uvedie, v akom cudzom jazyku dialóg alebo 
monológ prebieha. Postup podľa prvej vety sa neuplatní, ak by absencia zachytenia 
hovoreného prejavu titulkami sťažila chápanie sledovaného audiovizuálneho diela alebo 
programu. V takom prípade sa pred titulkami zachytávajúcimi hovorený prejav v cudzom 
jazyku zobrazí v titulku veľkými písmenami informácia, v akom cudzom jazyku dialóg alebo 
monológ prebieha.  
(7) Ak je nevyhnutné text titulku skrátiť alebo inak upraviť, nesmie skrátený alebo upravený 
text meniť alebo skresliť zmysel hovoreného prejavu.  
§ 3 
Ak sú v audiovizuálnom diele alebo v programe obsiahnuté zvuky, ktoré majú vplyv na jeho 
dej alebo trvajú viac ako 15 sekúnd bez hovoreného prejavu a pritom nevyplývajú zo 
zrakového vnemu, je potrebné oznámiť zvuk zobrazením titulku veľkými písmenami.  
§ 4 
(1) Ustanovenia § 2a 3 sa nevzťahujú na titulky sprevádzajúce športové programy a 
spravodajské programy. 
(2) Ustanovenia § 1písm.d), § 2a 3 sa nevzťahujú na titulky sprevádzajúce programy 
vysielané 
v priamom prenose. 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
Sťažovateľ namietal, že titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej aj „titulky“) boli 
zlé. Červené titulky podľa neho dráždili zrak, preklad z Češtiny obsahoval chybné vykanie 
a iné gramatické chyby, niekde bol veľmi zjednodušený, inokedy boli titulky zobrazené 
prikrátko.   
 
Rade sa pre technické problémy na strane dodávateľa záznamu titulkov nepodarilo získať 
záznam titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím z namietaného dňa 5. 9. 2021 ani z dňa 
vysielania následného dielu 12. 9. 2021. Sťažnosť tak navrhujeme posúdiť podľa zákona ako 
nepreskúmateľnú.  

*** 
Na základe tejto sťažnosti sme zmonitorovali diel programu Žena za pultom z 19. 9. 2021. 
Program sa vysielal v jeho pôvodnom znení v českom jazyku. Niektoré jeho časti boli pre 
kvalitu zvuku a niektorých scénach pre množstvo postáv v nich ťažko zrozumiteľné.  
 
Pri monitorovaní sme sa zamerali na zistenie dodržiavania zákonných požiadaviek na 
vysielanie titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím. Bližšie sa budeme venovať iba tým 
ustanoveniam, v súvislosti s ktorými sme pri vysielaní našli možný rozpor: 
 



 § 18aa ods. 1 písm. a) - Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený 
text v slovenskom jazyku, ktorý  

a) je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu  
  
Titulky sprevádzajúce program sa vysielali v slovenskom jazyku. Posun titulkov oproti 
zvukovej stope sme zaznamenali len v nasledujúcom prípade, pričom šlo len o veľmi krátky 
posun. 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
- zvonček 
Peter: Hurá! Táta je tady. 
Michaela: Ahoj. 
 
Jiří: Tak lidičky, kde to vázne, jedem.  

 

ZVONENIE  
 

- Hurá! Ocko je tu. 
- Ahoj! 

 
- Kde to viazne, ludkovia? Ideme.  

Okrem uvedeného prípadu boli titulky počas celého programu zosynchronizované. Uvedenú 
skutočnosť tak vzhľadom na rozsah ako i krátkosť posunu nepovažujeme za rozpor s daným 
ustanovením. 

*** 
 § 18aa ods. 1 písm. b) - Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený 

text v slovenskom jazyku, ktorý  
b) zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý 
osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu 
 
V tejto súvislosti uvádzame, že sme zaznamenali jeden prípad chýbajúcej vety v titulkoch 
(titulky patriace jednej osobe – Oskarovi a idúce za sebou sú oddelené pomlčkou, a medzi 
nimi chýba titulok pre mäsiarku). Táto skutočnosť mohla podľa nášho názoru sťažiť 
porozumenie obsahu.   

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Oskar: Holubová byla včera viděná s Vilímkem.  
 
Mäsiarka: Co? Vážne? 
Oskar: Zeptej se Kaláškový, tá je načapala.  

- Holubovú videli s Vilímkom. 
 

- Spýtaj sa Kaláškovej.  
Tá ich načapala.  

 
V nasledovných prípadoch (prvá uvedená, je scéna, kde nakupovala nepríjemná a preberačná 
zákazníčka) podľa nášho názoru došlo k väčšiemu významovému posunu. Táto skutočnosť 
mohla podľa nášho názoru sťažiť porozumenie obsahu.   
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Oli: (nezrozumiteľné) popadla za křídla a vynesla 
(nezrozumiteľné) Anna: A kdo myslíš, že to také 
vyhrál. Ona nebo já. 
Oli: No jo, ale kdybych se takhle mněla přemáhat 
denně, chápej, tak si úplně zdrchám nervovou 
soustavu.  

*** 
Zdena: Kdo je to?  
Anna: Můj bývalý manžel.  
 

- By som ju vyviedla von za uši. 
- Kto myslíš vyhral? Ona alebo ja? 

 
- Ak sa mám takto naháňať každý deň, 

rozbijem si nervovú sústavu. 
 

*** 
- Sympatický. 

- Môj bývalý manžel. 
 



Zdena: Co? Fešák. 
*** 

Já Vám něco řeknu, když je něco špatný,  
tak je to největší tragédie,  
jaká se může přihodit.  

- Čo? Fešák. 
*** 

Už nič nepoviem. Ked je niečo zlé, 
je to najväčšia tragédia,  

aká sa môže stať. 
 
V jednom prípade bola informácia o zvuku, ktorý nebol úplne zrejmý z obrazu, uvedená 
v titulkoch až po uvedení reakcie na daný zvuk. Táto skutočnosť mohla podľa nášho názoru 
sťažiť porozumenie obsahu.   
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Michaela: Si hodná. (zvuk hráčskej pištole) Nech 
toho.  
 

- Si zlatá. Nerob to.  
 

ZVUK HRÁČSKEJ PIŠTOLE  
 
V jednom prípade bol v titulkoch priradený text nesprávnej osobe a tiež chýbal titulok jeden 
osoby (Anny). Hoci táto chyba, podľa nášho názoru nepredstavovala zásadnú prekážku pre 
porozumenie obsahu programu pre diváka mohla pôsobiť zmätočne, nakoľko mu tak chýbali 
prejavy dvoch osôb, ktoré videl v obraze hovoriť.      
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
- klopanie na sklo 
Dominik: Já se Vám poroučím. 
Anna: Dobrou noc.  
Oskar: Já se Vám taky poroučím.  

 

KLOPANIE NA SKLO 
 

KARAS: Porúčam sa vám. 
- Aj ja sa vám porúčam.  

 
 
Ustanovenie § 18aa ods. 1 definuje titulky ako „obrazovo zachytený text v slovenskom 
jazyku.“ Domnievame sa preto, že by mal spĺňať všetky náležitosti súvisiace s pravopisom 
a gramatikou slovenského spisovného jazyka.  
 
V rámci titulkov absentovala diakritika pri písmenách ď (napr.: bud, snád, ludom) a ľ (napr.: 
vela, šlahačky, ludom), čo vzhľadom na skutočnosť, že ide iba o dané písmená, ako i fakt, že 
tento jav sa opakujem často pri monitorovaní vysielania s titulkami pre sluchovo 
postihnutých, môže byť podľa nášho názoru spôsobené technickým problémom.   
 
V titulkoch sme ďalej zaznamenali: 
-  chybné vykanie, tak ako to uviedol i sťažovateľ, pričom v obmenách zámena Vy bolo malé 
písmeno a sloveso vo vykaní sa skloňovalo v 2. osobe jednotného čísla (miesto v 2. osobe 
množného čísla). Vykanie v nesprávnej forme bolo uvedené zakaždým. Napr.: Čo ste priznal? 
Niečo ste jej o mňe hovoril?; To bez vášho dovolenia neurobím.; Nechcem, aby ste povedala 
áno alebo nie. Ja by som bol rád, keby ste sa zamyslela nado mnou a nad sebou. 
 
- použitie nesprávnych predložiek: za chvíľu (miesto o chvíľu) – Za chvílu dom naspäť.   
- použitie nesprávneho výrazu: poď tu (miesto poď sem) - Ten pán to tu doniesol omylom... 
- chýbajúce slovíčko sa: Nestaral by som ti do výletu. 
- chýbajúcu čiarku: Viete ako to dopadne?; Neboj mami, dám pozor na čas.  
- malé písmeno na začiatku vlastného mena: ... zmeškám velkú noc.  
- chybný podmieňovací spôsob: Keby to nie je (miesto keby to nebola) moja dcéra... 



 
- preklepy: 
Dakujem vám. Za dôveru. Tak sme (miesto ste)ma vlastne zobrali medzi seba, však? 
Za chvilu dom (miesto som) naspäť. 
Milá pani, to by sme mu (miesto tu) museli  spávať. 
Poškajte (miesto počkajte), pani Anna. 
Nejde (miesto nejdete) ani trochu von? 
Myslela som, že tu nájde (miesto nájdem) upratovačku, ale tá je asi už preč.  
Niečo ste jej o mňe (miesto mne)hovoril? 
Nesiem vám ten koš (miesto kôš). 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené naakumulované nedostatky v titulkoch sa nazdávame, že tak 
mohlo dôjsť k porušeniu daného ustanovenia.   
 
Ďalej v titulkoch v niektorých prípadoch chýbali časti odzneného, ktoré boli zrejme 
vynechané zámerne. Išlo o prehovory osôb, ktoré v danej scéne neboli podstatné a zväčša len 
dotvárali kulisu autenticity prostredia s prítomnosťou väčšieho poštu osôb, prípadne išlo 
o časti, ktorých absencia neviedla k znemožneniu porozumenia obsahu programu, práve 
naopak k jeho zjednodušeniu. Nazdávame sa, že takéto upravenie textu oproti zvukovej stope 
je v súlade s ust. § 2 ods. 7 vyhlášky 12/2016 Z. z.    

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Jiří:  Oni to totiž byly takový trochu bouřlivý 
tři… 
Anna (m. o.): Vaše přání. 
Kupujúca (m. o.): 15 deka (nezrozumiteľné) 
Jiří: …tři měsíce, ale teď už vás budu 
navštěvovat  
pravidelně. Anna: Kdy je chceš vidět? 

*** 
Soňa: Takže se vás všech ptám naposledy, kdo je 
pro, aby byla soudružka Holubová úsekovou 
důvěrnicí?  

*** 
Karas: No, čím jsme se vypořádali 
s předposledním bodem a já děkuji za diskuzi  
 
a teď nakonec už jenom krátce. Protože mám 
vážnou obavu, že bychom sami  
 

*** 
Karas: Proč ne? Protože (nezrozumiteľné) když 
jste tady mohla tamhle 15 let zahřívat 
kancelářskou židli, tak koukejte hejbnout kostrou. 

*** 
Oskar: Holubová byla včera viděná s Vilímkem.  
 
Mäsiarka: Co? Vážne? 
Oskar: Zeptej se Kaláškový, tá je načapala.  

- Mal som búrlivé tri...mesiace. 
Teraz vás budem navštevovať 

 
pravidelne. 

- Kedy ich chceš vidieť? 
*** 

- Kto je za to, aby bola súdružka 
Holubová úsekovou dôverníčkou? 

 
*** 

- Vysporiadali sme sa  
s predposledným bodom 

 
Teraz už len krátko. Obávam sa,  

že by sme sami,  
 

*** 
- Už 15 rokov zahrievate stoličku,  

 
teraz pohnite kostrou. 

*** 
- Holubovú videli s Vilímkom. 

 
- Spýtaj sa Kaláškovej.  

Tá ich načapala. 
*** 

- Nevymyslela. Uvidíš, čo ti povie. 



*** 
Kubánková: (nezrozumiteľné)…vymyslela. Jdi 
dál. (nezrozumiteľné) 
Oli: Počkejte. Kubánková: Uvidíš, co ti řekne. 
Tam je přímo ruka  rukávě. 
 
Anna (m. o.): Oli, ten ementál. 
Oli: Tady je tady. 
Anna: (nezrozumiteľné) dochází. 

*** 
- zhluk hlasov - zvada medzi zákazníkmi 
 
Oli (počas zvady): Na sekýrování právo nemáte. 

*** 
Ženy (m. o.): Na shle. Dobrou. 
Karas: Na shledanou. Anna: Dobrou noc. 

*** 
Anna: Co jste tak nemyslela? Soňa: Dobrou noc. 
Anna: Dobrou noc. Zdena: Dobrou, no jako že 
Vy a Vilímek něco spolu máte.  

*** 
Anna: Není zač. (nezrozumiteľné) Zdena: 
Dobrou noc. Anna: Dobrou noc. Zdena: A v 
úterý Vám přinesu první sněženky.  

 
- Počkajte! 

- Tam je už ruka v rukáve.  
 

- Oli, ten ementál. 
- Tu je. 

 
***  

ZVADA 
 

NEZROZUMITELNÁ ZVADA 
*** 

SPOLU: Dovidenia. 
- Dovidenia. 

*** 
- Čo ste tak nemyslela? 

- Že vy a Vilímek máte niečo spolu. 
 

*** 
- Nie je za čo. Dobrú noc. 

- Dobrú noc. Donesiem vám snežienky. 
 

 
Tiež sme zaznamenali i nasledovné titulkovanie, kde dochádza k miernemu významovému 
posunu oproti zvukovej zložke. Ide však podľa nášho názoru len o mierny významový posun, 
ktorý v konečnom dôsledku nemení kontext daných scén:  
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
I když jsem slyšel, že seš tady jenom jako 
námezdní síla. 
Vilímek: Nebudu rušit, mám nějakou záležitost. 

*** 
Muž: V krámě nám řekli, že se musí hodně 
pastovat, že potom je nezničitelný.  
 
Ták já to pastuju jako blázen. Ono sice je  
nezničitelný, ale každá šlápota je na něm vidět.  

*** 
Michaela: Ale neboj se, já na tebe nebudu 
pospíchat. Anna: Nebojím.  

*** 
Ježkovi zraky! Vy máte šichtu? 
Anna: Mám. Proč se ptáš? 
 
Oli: To znamená, že já ji nemám 

Vraj si tu ako obyčajná predavačka. 
- Nebudem rušiť. Niečo ešte mám. 

 
*** 

- Povedali nám, že sa musí vela 
pastovať, potom je nezničiteľné. 

 
Pastujem ho ako blázon. Nepoškodené  

je, ale každú šlapaj na ňom vidno.  
*** 

- Neboj sa, nebudem na teba tlačiť. 
- Ja viem.  

*** 
Ježkove oči! Vy máte službu? 

- Mám. Prečo sa pýtaš? 
 

- Znamená, že ju nemám 



a vstávala jsem zbytečně. 
*** 

Co uděláme s tím košem? 
Karas: No co  uděláme s košem? To je to 
nejmenší. Dáme ho holkám ke svačine jako za 
ROH. 

 

a vstávala som zbytočne.   
*** 

Čo urobím s tým košom? 
- To je najmenej. Dáme ho ako 

 
desiatu na schôdzi ROH. 

 
 

*** 
 § 18aa ods. 1 písm. c) § 18aa - Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo 

zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý   
c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý 
vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.  
 
 § 1 písm. d) vyhlášky 12/2016 Z. z.  

Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len "titulky") musia spĺňať tieto technické 
požiadavky:  
d) čas zobrazenia titulku je primeraný na zabezpečenie jeho čitateľnosti 
 
Sťažovateľ namietal voči krátkosti zobrazenia niektorých titulkov. V rámci monitorovaného 
záznamu titulkov sme však namietanú skutočnosť nezaznamenali.   
 
 § 1 písm. e) vyhlášky 12/2016 Z. z.  

Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len "titulky") musia spĺňať tieto technické 
požiadavky:  
e) titulok je zobrazený na tmavom podklade a jeho farba je v kontraste voči farbe podkladu; 
farba titulku nesmie byť červená, fialová ani sivá.  
Sťažovateľ uviedol, že titulky mali červené farbu. V rámci monitorovaného záznamu titulkov 
sme však namietanú skutočnosť nezaznamenali.   
 
 § 2 ods. 2) vyhlášky 12/2016 Z. z.  

Pri zobrazení titulkov sa pomlčka na začiatku vety použije ako znamienko na oddelenie 
hovoreného prejavu jednej postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy. 
Počas trvania hovoreného prejavu postavy, ktorý sa pre rozsiahlosť rozdelí do viacerých 
titulkov, sa pomlčka určujúca zmenu postavy ďalej neumiestňuje.   
 
V rámci monitorovaného záznamu titulkov sme zaznamenali nasledovné prípady, kedy 
absentovala pomlčka na začiatku vety ako znamienko na oddelenie hovoreného prejavu jednej 
postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy. Nazdávame sa, že tak mohlo 
dôjsť k porušeniu uvedeného ustanovenia. Začiatky viet sú označené šedou farbou: 
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Jiří: Mně teší, Holub.  
 
Doufám, že jste tady na Aničku hodní.   
 
Vilímek: No, já myslím, že v mezích daných 
možností ano.   

- Mňa teší, Holub. 
 

Dúfam, že ste na Aničku dobrí. 
 

Myslím, že v rámci možností, áno. 
 



Jiří: Já vám totiž musím prozradit, že jste získali 
prvotřídní sílu. 

Musím vám prezradiť, že ste získali 
prvotriednu pracovníčku. 

 
 § 2 ods. 3) vyhlášky 12/2016 Z. z.  

Pri zobrazení titulkov zachytávajúcich hovorený prejav postavy, ktorá nie je v danom 
momente v audiovizuálnom diele alebo v programe zobrazená, sa na začiatku identifikuje táto 
postava menom alebo iným označením, pričom identifikácia postavy sa uvedie titulkom 
zobrazeným veľkými písmenami, ktorý je ukončený dvojbodkou. 
Nesúlad s uvedeným ustanovením sme zaznamenali v jednom prípade. Nazdávame sa však, 
že uvedený nesúlad nebol zásadný pre porozumenie situácie a tiež s ohľadom na to, že šlo 
o jediný prípad v rámci programu, sa nazdávame, že by nebolo adekvátne konštatovať možné 
porušenie daného ustanovenia.   

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Anna: Pane Vilímku, musím s Vámi 
mluvit. 
Vilímek – nepočuť, čo povedal 
Kubánková (m. o.): S dovolením, prosím. 
Anna: Ano, teď hned.  

- Pán Vilímek, musím s vami  
hovoriť. 

 
- S dovolením. 

- Áno. Teraz hned. 
 

 § 2 ods. 4) vyhlášky 12/2016 Z. z. 
(4) Ak je hovorený prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom, ktorý nie je zo zrakového 
vnemu zrejmý, ale má vplyv na priebeh deja, tento emočný prejav sa identifikuje a zobrazí v 
titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov zachytávajúcich hovorený 
prejav postavy ovplyvnený emočným prejavom.   
 
V titulkoch sme zaznamenali jeden prípad identifikácie emočného prejavu, pričom tento nebol 
uvedený pred uvedením titulkov, ale po nich. Nazdávame sa, že v danom prípade nebol obsah 
scény uvedeným nesúladom s ustanovením vôbec ovplyvnený.  S ohľadom na zrozumiteľnosť 
obsahu a tiež s ohľadom na to, že šlo o jediný prípad v rámci programu, sa nazdávame, že by 
nebolo adekvátne konštatovať možné porušenie daného ustanovenia.   

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
Tak si jeli na výlet. (ironicky) 
Anna: No, na výlet. 

- Išli na výlet. (ironicky) 
- Áno. Na výlet.   

 
 § 2 ods. 7) vyhlášky 12/2016 Z. z. 

(7) Ak je nevyhnutné text titulku skrátiť alebo inak upraviť, nesmie skrátený alebo upravený 
text meniť alebo skresliť zmysel hovoreného prejavu.  
Sťažovateľ namietal, že titulky boli zle preložené z češtiny, že šlo v niektorých prípadoch 
o prílišné zjednodušenie oproti originálnemu textu. Ako sme už uviedli i vyššie, niektoré časti 
v pôvodnej zvukovej stope boli v istých momentoch nezrozumiteľné. Okrem už vyššie 
uvedených významových posunov sme v titulkoch nezaznamenali preklad z Češtiny, ktorý by 
bol neekvivalentný, pričom uvádzame, že pri preklade je dôležitý a žiadúci práve 
ekvivalentný význam a nie čo najpresnejšia doslovnosť. Taktiež pri zjednodušeniach oproti 
zvukovej stope sme nezaznamenali skreslenie hovoreného prejavu. 
 
 
ZÁVER:  



Vzhľadom na to, že Rada nedisponuje záznamom vysielania programu Žena za pultom spolu 
s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím zo dňa 5. 9. 2021, navrhujeme posúdiť 
sťažnosť ako nepreskúmateľnú. 
V rámci monitorovania vysielania programu Žena za pultom spolu s titulkami pre osoby so 
sluchovým postihnutím zo dňa 19. 9. 2021 sme zaznamenali možný rozpor s týmito 
ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím: 
 § 18aa ods. 1 písm. b), nakoľko titulky nezachytávali hovorený prejav v programe 

spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, 
 § 18aa ods. 1 písm. c), nakoľko titulky neboli v súlade s požiadavkami ustanovenými v  

§ 2 ods. 2) vyhlášky 12/2016 Z. z.  



K bodu č. 56   
 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1325/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie: Žena za pultom  
Deň a čas vysielania: 19. 9. 2021 o cca 16:20:06 h   
Označenie podľa JSO:          
 
- časový kód cca:  
- oznam „Tento program obsahuje audio komentár“ 
16:20:06 - začiatok programu Žena za pultom 
– v hornom rohu „AD“; „ST“;  „TELETEXT 777“ 
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
pomalá hudba 
 
veselá hudba 
 
 
 
 
 
 
 
Oskar: My jediní, opravdoví a nefalšovaní 
zástupci pravího mužskýho pokolení  
 
vám přejeme k nastávajícímu svátku MDŽ 
 
ještě více rovnoprávnosti,  
ještě více spokojenosti, 
 
ještě více samostatnosti 
a ještě víc, abyste nás více měli rádi. 
 
K tomu vám ředitelství posílá bonboniéry,  
děda Dominik předá kytičku a   
 
od Oskárka (zvuk bozku) pusinku.   
 
(spevom) Líbam ženy vás tak rád. 
 
(zvuk bozku) Nejlepší nakonec. (zvuk bozku) 
 
My, jediní zástupci pravího  
nefalšovaního mužskího pokolení 
 

ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

ZNIE VESELÁ HUDBA 
 

STÁLE ZNIE VESELÁ HUDBA 
 

STÁLE ZNIE VESELÁ HUDBA 
 

STÁLE ZNIE VESELÁ HUDBA 
 

- My, jediní a nefalšovaní 
zástupcovia mužského pokolenia 

 
vám prajeme k sviatku žien 

 
ešte viac rovnoprávnosti, 

ešte viac spokojnosti,  
 

ešte viac samostatnosti,  
a aby ste nás viac mali radi. 

 
Riaditelsvo vám posiela bonboniéru,  

Dominik odovzdá kvetinku 
 

a od Oskarka... cmuk...pusinku. 
 

(spev) Bozkávam vás ženy tak rád. 
 

(cmuk) Najlepšie nakoniec. (cmuk) 
 

My, jediní zástupcovia pravého, 
nefalšovaného mužského pokolenia,  

 



vám přejeme…  
Oli: (nezrozumiteľné) už vymyslet něco jiního? 
 
Oskar: Jsi se zbláznila, ne? Každý ženský novou  
gratulaci? 
 
Oli: Jak to se mnou mluvíš v den našího svátku?! 
V tom případě Lahůdky líbají jen Dominika. 
 
Anna: Jsem pro. Dneska rozhodujeme my, 
děkuju.  
 
žena: Ale v podniku mího muže dávali ještě 
punčocháče.  
 
Oskar: Soudruh pán vedoucí, nechtěl byste 
s náma gratulovat? Je to spojené s líbáním.  
 
Vilímek: Dnes nemám čas. Až příště.  
 
Oskar: Viděli jste ho? Chodí jak náměsičnej.  
 
Jakoby na nej šlo nějaký jarní mámení.  
 
- smiech 
 
Karas (m. o.): Ty si se přinejmenším zbláznil. 
Teď mně oznam, že mi zítra pošleš 
 
2000 velikonočních zajíčků.   
Co pak já tady mám nejakou oboru nebo co? No. 
 
Tak to se nezlob. Tě bůh.  
Šťastní a veselí. 
 
Prý mají plné skaldy zajíců a my se z toho  
sfanfrníme.   
 
Poslyš, jaký je hlášený počasí? 
Vilímek: Cože? 
 
Karas: Jaký je hlášený počasí? 
Vilímek: Že bude hezky. 
 
Karas: Tak to jsme v kýblu. Tady je Karas, dejte 
mi Kalouse.  
 

vám prajeme... 
- Nemôžeš si vymyslieť niečo iné? 

 
- Si sa zbláznila? Každej žene 

novú gratuláciu? 
 

- Ako sa to so mnou rozprávaš? V tom 
prípade Lahôdky bozkávajú Dominika. 

 
- Som za, dnes rozhodujeme my. 

 
V podniku môjho manžela dávali 

ešte pančucháče. 
 

- Súdruh pán vedúci, podte s nami 
gratulovať. Bozkáva sa pri tom. 

 
- Dnes nemám čas. Nabudúce. 

 
- Videli ste ho? Chodí ako námesačný. 

 
Akoby na neho išlo jarné mámenie. 

 
SMIECH 

 
KARAS: Ty si sa pomiatol. 

Teraz mi oznám, že mi posielaš 
 

2000 velkonočných zajkov. 
Čo tu mám nejaký zverník? 

 
Tak sa nehnevaj. Pozdrav Pán Boh. 

Šťastné a veselé! 
 

Vraj majú plné sklady zajacov 
a my sa z toho zbláznime. 

 
Aké hlásia počasie? 

- Čože? 
 

- Aké hlásia počasie? 
- Bude pekne. 

 
- Tak to sme v keli. Tu je Karas, 

dajte mi Kalousa. 
 

- Prečo? 



Vilímek: Proč? 
Karas: No proč? No poněvač jsem objednal 
spoustu šlehačky v domnění, že bude  
lejt  jako z konve.  
Lidi si budou dělat dorty a (nezrozumiteľné) se 
šlehačkama 
a kafíčko se šlehačkou a takhle mi toho  
polovina zbude. No! Tě bůh, Oldo. Karas.  
 
Oldíku, prosím tě, kolik jsem si objednal 
mazanců? 300, viď? 
 
Nemoh bys mi jich poslat 500? 
 
No, poněvač hlásí hezký počasí. No tak lidi přece 
nezůstanou kvůli mazancům o den díl v Praze, že 
jo?   
No, buď tak hodnej. Hele na revanš, mohl bych  
něco udělat.  
 
Mohl bych ti poslat 2000 velikonočních… 
Jo, oni už ti volali.  
 
No tak šťastní a veselí. Manželce taky.  
Tě bůh.  
 
veselá hudba 
 
Dominik (m. o.): Pane vedoucí. 
Vilímek: Já nejsem vedoucí, já jsem jen zástupce.  
 
Dominik: A to jakoby byste byl. Přivezli plné 
auto zajíčků, kam je máme dát? 
 
Vilímek: Všude. 
Dominik: Do zeleniny snad ne.  
 
Vilímek: Do zeleniny taky. 
Dávejte je i na pokladny. 
 
veselá hudba 
 
Jiřinka (m. o. ): Jé soudruhu vedoucí. Tí 
mandarinky nepřivezli. Zavoláte tam? 
 
Vilímek: Zavolám. 
Jiřinka: Já to lidem slíbila.  

- Prečo? Objednal som vela šlahačky.  
 

Myslel som si, že bude pršať 
a ludia si budú robiť torty. 

 
kávičku so šlahačkou a takto mi 

polovica zostane. Áno, Oldo? Karas. 
 

Oldík, kolko som si objednal 
mazancov? Tristo, však? 

 
Môžeš mi ich poslať päťsto? 

 
Má byť pekne. Ludia pre mazance 

nezostanú o deň dlhšie v Prahe.  
 

Bud taký dobrý. Môžem niečo 
pre teba urobiť ja? 

 
Môžem ti poslať 2000 

velkonočných... Aha, oni ti 
 

už volali. Tak šťastné a veselé. 
Manželke tiež.  

 
ZNIE VESELÁ HUDBA 

 
- Pán vedúci! 

- Nie som vedúci, som len zástupca.  
 

- Akoby ste ním bol. Priviezli plné 
auto zajkov. Kam ich máme dať? 

 
- Všade. 

- Do zeleniny snád nie.  
 

- Do zeleniny tiež. Dávajte ich 
aj k pokladniam. 

 
ZNIE VESELÁ HUDBA 

 
- Súdruh vedúci, tie mandarínky  

nepriviezli. Zavoláte tam? 
 

- Zavolám. 
- Slúbila som to ludom.  

 



 
Jak potom vypadáme. 
Vilímek: Řekl jsem, že tam zavolám. 
 
Jiřinka: No a taky rychlený (zajakavo) kedlubny 
by se slušely, když jsme ta reprezentativní  
 
prodejna.    
Vilímek: Kde jste to slyšela?  
 
V březnu kedlubny.  
Jiřinka: Já to četla.  
 
To mají takový vytápěný skleníky 
  
a letadlama (zajakavo) to vozej do města.  
A kedlubny jsou zdravý.  
 
Vilímek: Dobrý den. 
Žena (pult): Dobrý den. My už jsme se dnes 
viděli, ne? 
Vilímek: Ah, máte pravdu, promiňte. Já už jsem 
z toho blázince celý zpitomělý.  
 
Žena (pult): Přivezli zajíce. 
Vilímek: Áno, já vím.  
 
Někdo asi zapomněl odebrat,  
co naplánoval a my to teď musíme prodat. 
 
Žena (pult): Asi. 
 
Pokladníčka (m. o.): Haló, pane, košík. 
Jiří: Promiňte. 
 
Málem bych se dopustil přestupku. 
 
Vilímek: Meteorologové říkají, že o 
Velikonocích bude krásně.  
 
Anna: Áno?  
Vilímek: Co vůbec děláte o svátcích? 
 
Anna: Jak kdy. Dřív jsme jezdívali ven, teď  
zřejmě budu dohánět, co jsem v domácnosti  
 
zameškala. 

Ako budeme potom vyzerať? 
- Povedal som, zavolám tam. 

 
- Ešte kaleráby (zajakavo) by sa 
hodili, ked sme reprezentatívna 

 
predajňa. 

- Kde ste to počula? 
 

Kaleráby v marci? 
- Čítala som o tom. 

 
Majú také vykurované skleníky 

 
a lietadlami to (zajakavo) vozia  
do mesta. Kaleráby sú zdravé. 

 
- Dobrý deň. 

- Dobrý deň. Už sme sa dnes videli.  
 

- Máte pravdu, prepáčte. 
Ohlúpol som z toho blázninca. 

 
- Priviezli zajace.  
- Áno. Ja viem. 

 
Niekto zrejme zabudol odobrať,  

čo plánoval a my to musíme predať. 
 

- Asi. 
 

- Halo, pane. Košík. 
- Prepáčte. 

 
Takmer som sa dopustil priestupku. 

 
- Meteorológovia hovoria, že bude 

cez Velkú noc pekne. 
 

- Áno? 
- Čo robíte na sviatky? 

 
- Ako kedy. Chodievali sme von,  

teraz budem doma doháňať,  
 

čo som zameškala. 
- Mali by ste si vyjsť do prírody. 



Vilímek: Přece jen byste si měla vyjet do přírody.    
 
Aspoň na den. Začíná předjaří,  
 
to je aspoň pro mě doba  
v roce nejkrásnější. 
 
Když vidíte, jaký kus mokré hlíny musí  
třeba taková sněženka odvalit,  
 
aby se dostala vůbec na svět. Tak to teda 
obdivujete. 
 
Anna: To znám. Krokus ten odvalí třeba i 
pořádný kamínek, když mu stojí v cestě. 
 
Vilímek: Krokus, ten je… Já bych se na to díval 
hodiny, já bych, víte, kdybyste…  
 
Jiří: Ani, miláčku, tak jsem tě 
 přece jen našel. 
 
Anna: Nazdar. 
Jiří: Tak tady si roz(nezrozum.) svůj stan.  
 
No, máš to tady hezký.  
 
I když jsem slyšel, že seš tady jenom jako 
námezdní síla. 
Vilímek: Nebudu rušit, mám nějakou záležitost. 
Jiří: Ty nás nepředstavíš? 
Anna: To je zástupce vedoucího,  
 
soudruh Vilímek a tohle to je  
můj bývalý manžel.  
 
Vilímek: Aah, těší mně, Vilímek. 
Jiří: Mně teší, Holub.  
 
Doufám, že jste tady na Aničku hodní.   
 
Vilímek: No, já myslím, že v mezích daných 
možností ano.   
Jiří: Já vám totiž musím prozradit, že jste získali 
prvotřídní sílu. 
 
A kromě toho Anička je zlatá holka. 

 
Aspoň na deň. Začína jar. 

 
Podla mňa je to najkrajšie  

obdobie roka. 
 

Ked vidíte, aký kus mokrej zeme musí 
taká snežienka  odvaliť,  

 
aby sa dostala na svet. 

To je obdivuhodné. 
 

- To poznám. Krókus odvalí 
aj kamienok, ked mu stojí v ceste.  

 
- Krókus, ten je... Pozeral by som sa 

na to hodiny. Keby ste... 
 

- Anička, miláčik, tak som  
ťa predsa našiel. 

 
- Nazdar. 

- Tak tu si rozbehla svoj stan. 
 

Máš to tu pekné. 
 

Vraj si tu ako obyčajná predavačka. 
- Nebudem rušiť. Niečo ešte mám. 

 
- Nepredstavíš nás? 

- To je zástupca vedúceho, 
 

súdruh Vilímek a toto je môj 
bývalý manžel. 

 
- Teší má, Vilímek. 
- Mňa teší, Holub. 

 
Dúfam, že ste na Aničku dobrí. 

 
Myslím, že v rámci možností, áno. 

 
Musím vám prezradiť, že ste získali 

prvotriednu pracovníčku. 
 

Anička je zlaté dievča.  
 



 
Takovou už asi v životě nenajdete. 
Anna: Přišel ses domluvit o dětech? 
 
Vilímek: Nebudu rušit. Mám nějakou záležitost. 
Moc mně těšilo.  
 
Jiří: Mně taky a jak říkám, chovejte mi ji tady 
jako v bavlnce.   
 
Vilímek: Ha, ano, jistě. Na shledanou. 
Jiří: Na shledanou. 
 
Anna: Je to opravdu nezbytně nutní, abys tady 
hrál 
takový divadýlko? 
 
Jiří: Ale proč divadýlko? Protože jsme rozvedení 
si přece nemusíme podkousávat krčky.  
 
Anna: Dob dobře, přišel ses domluvit o dětech?  
S čím pomůžu?   
 
Kupujúca: Prosila bych jedno máslo. 
Jiří: Prosím. Dobrou chuť.  
 
Rád bych se domluvil o dětech. 
Anna: Jen že si nebyl za nimi už tři měsíce. 
 
Jiří:  Oni to totiž byly takový trochu bouřlivý 
tři…  
Anna (m. o.): Vaše přání. 
Kupujúca (m. o.): 15 deka (nezrozumiteľné) 
Jiří: …tři měsíce, ale teď už vás budu 
navštěvovat pravidelně. Anna: Kdy je chceš 
vidět? 
 
Jiří: Dneska by to nešlo? 
Anna: Šlo. Přijdeš za nimi? 
 
Jiří:  Ano, večer, Jsem strašně zvědavý, jak jste 
se zařídili.  
 
Anna: Já tady mám opravdu hodně práce, 
dovolíš? 
 
 

Takú už v živote nenájdete. 
- Prišiel si sa dohodnúť o deťoch? 

 
- Nebudem rušiť. Mám nejakú  

záležitosť. Velmi ma tešilo.  
 

- Mňa tiež a ako hovorím, starajte 
sa o ňu ako v bavlnke. 

 
- Ach. Áno, určite. Dovidenia. 

- Dovidenia. 
 

- Je nevyhnutné, aby si tu hral  
takéto divadlo? 

 
- Prečo divadlo? Aj ked sme  

rozvedení, nemusíme si ísť po krku.  
 

- Dobre. Prišiel si sa dohodnúť 
o deťoch? Ako vám pomôžem.  

 
- Prosím si jedno maslo. 

- Nech sa páči. Dobrú chuť. 
 

Rád by som sa dohodol o deťoch. 
- Nebol si za nimi tri mesiace. 

 
- Mal som búrlivé tri...mesiace. 
Teraz vás budem navštevovať 

 
pravidelne. 

- Kedy ich chceš vidieť? 
 

- Dnes by to bolo možné? 
- Bolo. Prídeš za nimi? 

 
- Áno, večer. Som velmi zvedavý,  

ako ste sa zariadili. 
 

- Mám tu teraz naozaj vela práce, 
dovolíš? 

 
- Nechceš pomôcť. Mám trochu času. 

- Nie. Netreba. Zbohom. 
 

- Dovidenia.  
- Ked zavrieme, je schôdza ROH. 



Jiří: No tak promiň. A nechceš pomoct, já teď 
mám chvilku čas. Anna: Ne, děkuju, to nechci, 
sbohem.  
Jiří: Na shledanou.  
Zdena: Až zavřeme, tak je ta schůze ROH.  
 
Nevíte, co po nás budou chtít, Aničko? 
Anna: Nevím. 
 
Jiří: Asi vás budou podělovat čokoládovejma 
zajíčkama.  
 
Zdena: Kdo je to?  
Anna: Můj bývalý manžel.  
 
Zdena: Co? Fešák. 
 
Ohromnej.  
 
Já mám doma taky tak hezkýho muže a někdy na 
mně jde až strach. Na Vás ne? 
 
Anna: Ne, teď už ne. Na shledanou.  
 
Karas: No, čím jsme se vypořádali 
s předposledním bodem a já děkuji za diskuzi  
 
a teď nakonec už jenom krátce. Protože mám 
vážnou obavu, že bychom sami  
 
dopolední nebo odpolední směna nezvládli nápor 
v pátek,  
tak vyhlašuju takovou jakousi pohotovost. A sice 
spočívá v tom, že jak dopolední, tak odpolední 
směna pojedeme durch   
 
od rána až do večera. 
 
zhluk hlasov (nesúhlasné hundranie) 
 
tlieskanie  
 
Karas: Nedá se nic dělat. Dali jsme se na tohle to 
řemeslo, a když bereme jeho výhody, tak hold  
 
musíme snášet taky jeho nevýhody.    
Žena: A můžete nám říct, jaký máme výhody, 

 
Neviete, čo budú chcieť, Anička? 

- Neviem.  
 

- Asi vás obdarujú čokoládovými  
zajačikmi. 

 
- Sympatický. 

- Môj bývalý manžel. 
 

- Čo? Fešák. 
 

Ohromný. 
 

Tiež mám doma tak pekného muža. 
Niekedy mám z toho strach, vy nie? 

 
- Nie. Teraz už nie. Dovidenia.  

 
- Vysporiadali sme sa  

s predposledným bodom 
 

Teraz už len krátko. Obávam sa,  
že by sme sami,  

 
ranná a poobedná smena nezvládli 

piatkový nápor. 
 

Vyhlasujem pohotovosť. Ranná 
aj poobedná smena pôjdeme 

 
od rána až do večera. 

 
SPOLU: (nesúhlasné hundranie) 

 
TLIESKANIE 

 
- Nedá sa nič robiť. Dali sme sa  

na toto remeslo. S jeho výhodami 
 

musíme znášať aj jeho nevýhody. 
- Môžete nám povedať tie výhody? 

 
- Tiež by som to rada vedela. 

- Samozrejme. Celé dni si vás tu 
 

obzerajú chlapi. Nemusíte mať  



smím li se zeptat? 
Kubánková: To bych taky ráda věděla.  
Karas: No jistě. Samozřejmě. Například, že vás  
 
od rána do večera tady okukujou mužský, takže 
není žádný strach, že by jste se nevdali, dámy.  
 
Zdena: A z toho máme doma jenom průšvihy, že 
je? Karas: Týká se jen svobodnejch, 
samozřejmě. No. 
A že si můžete v pracovní době nekoupit a 
perfektně, což taky není k zahození.   
 
Vím o tom ale svoje.  
Soňa: Je někdo proti?  
 
Není, děkuju. 
 
Zdena: Počkejte, pane vedoucí a co v sobotu? 
Karas: Co v sobotu? 
 
Zdena: No, co bude v sobotu? 
Karas: Co by bylo v sobotu, v sobotu nastoupí 
normální směna, která je na řadě. 
Zdena: Je, tak já se na tu naší chatu nedostanu. A 
to jsem tomu mímu slíbila, že mu s tím pomůžu 
(nezrozumiteľné).   
Karas: Ten Váš bude rád, když si od Vás 
oddýchne a nám zase pánbiček mzdová účtárna to 
vynahradí na prémiích. Takže budem všichni 
spokojeni.  (zhluk hlasov) 
 
Soňa: Moment! Moment! Prosím Vás, ještě 
neodcházejte, musíme so zvolit novou úsekovou 
důvěrnici  
za soudružku Janouškovou.   
Oskar: Jo, tak to vem za ní, no.  
 
Soňa: Ale to přece nejde, já jsem ve výboru, 
musíte se někoho sami.  
 
- nezrozumiteľná vrava 
   
Žena: Jiřinka se hlásí.  
 
Jiřinka: Já bych měla návrh. 
Soňa: Jaký?  

strach, že sa nevydáte, dámy. 
 

- Doma máme z toho iba problémy. 
- Týka sa to len slobodných.  

 
V pracovnej dobe si tiež môžete 
nakúpiť. To nie je na zahodenie.  

 
  Viem o tom svoje. 

- Je niekto proti? 
 

Nie je. Dakujem.  
 

- Počkajte, pán vedúci, čo sobota? 
- Čo je v sobotu? 

 
- Ako pracujeme v sobotu? 

- V sobotu nastúpi smena, ktorá má. 
 

- Ja sa potom na tú našu chatu 
nedostanem a manželovi som slúbila,  

 
 že mu pomôžem. 

- Bude rád, že si od vás oddýchne. 
 

Nám to Pánboh a mzdová učtáreň 
vynahradí na prémiách. Spokojné? 

 
- Počkajte, neodchádzajte. Musíme si 

zvoliť novú úsekovú dôverníčku 
  

namiesto súdružky Janouškovej. 
- Zober to za ňu. 

 
- Som vo výbore, musíte si niekoho  

navrhnúť sami. 
 

NEZROZUMITEĽNÁ VRAVA 
 

- Jiřinka sa hlási.  
 

- Mám návrh. 
- Aký? 

 
- Nech to robí súdružka (zajakavo) 

Holubová. 
 



 
Jiřinka: Aby to dělala soudružka  
Holubová. 
 
Anna: No to přece nejde. Vždyť jsem tady sotva 
tři měsíce, sotva mě znáte. 
 
Žena: Jiřina se hlásí.  
Jiřinka: Mně to nevadí, já k ní mám naprostou 
důvěru.  
Oli: A to já taky. Já se do její ručiček klidně  
svěřím.  
Karas: Já jsem tak pro, i když si uvědomuju, že 
teda mýt za oponenta někoho takového, jako je 
Andulka,  
je pro mě jako pro šéfa  
dost nepříjemný. 
 
- smiech 
 
Soňa: Takže se vás všech ptám naposledy, kdo je 
pro, aby byla soudružka Holubová úsekovou 
důvěrnicí?  
Všichni. 
 
- potlesk 
Anna: Tak vám děkuju. Za důvěru. Takže jste 
mně 
vlastně vzali mezi sebe, jo? 
 
Žena: S dovolením.  
Karas: Poslyšte, babi, co to bylo včera  
 
v tí zelenině? To by jsme spolu nebyly  
kamarádi. 
 
Žena: A tá mladá si pořád něco vymejšlí. 
Karas: U Vás si každej furt něco vymejšlí. 
 
Zdena: Andulko, Vy taky někam jedete?  
 
Anna: Já ne. Proč? 
Zdena: No, já jen… Andulko, jestli by jste za 
mne nevzala tu sobotu,  
já bych strašně potřebovala jet  
na chatu, víte? 
 

- To nejde, som tu sotva tri 
mesiace. Ani ma nepoznáte. 

 
- Jiřina sa hlási.  

- Nevadí mi to. Dôverujem jej. 
 

- Ja tiež. Zverujem sa do jej rúk.  
 

- Tiež súhlasím, hoci mať za 
oponenta niekoho ako Andulka,  

 
je pre mňa ako šéfa,  

dosť nepríjemné. 
 

SMIECH 
 

- Kto je za to, aby bola súdružka 
Holubová úsekovou dôverníčkou? 

 
Všetci. 

 
POTLESK 

- Dakujem vám. Za dôveru. Tak sme ma 
vlastne zobrali medzi seba, však? 

 
- S dovolením. 

- Počúvajte, čo to bolo včera 
 

v tej zelenine? Takto sa nebudeme 
kamarátiť? 

 
- Tá mladá si stále niečo vymýšla.  

- Podla vás si každý vymýšla.  
 

- Andulka, tiež niekam idete? 
 

- Nie, prečo? 
- Nezoberiete za mňa tú sobotu? 

 
Velmi by som potrebovala ísť 

na chatu, viete? 
 

- Andulka, to nech vám ani  
nenapadne.  

 
- Prečo nie? 

- Už 15 rokov zahrievate stoličku,  



Karas: Andulko, to raději ať Vás ani  
nenapadne.  
 
Zdena: A proč ne? 
Karas: Proč ne? Protože (nezrozumiteľné) když 
jste tady mohla tamhle 15 let zahřívat 
kancelářskou židli, tak koukejte hejbnout kostrou.  
Zdena: No, no já jen myslela, když nikam nejde, 
no… my… 
my totiž budem dělat bazének, víte?  
Já bych chtěla Boříkovi pomoc. 
 
Karas: Poslechněte, vy chataři, my už opravdu 
jdete na nervy. Vy jen aby jste si mohli každý u tí 
sví chatičky postavit nejakou fontánku, bazének,  
nebo já nevím co, tak já opravdu nevím, kolik 
mám objednat na svátky šlehačky,  
 
a po svátcích budu vracet nejmíň třístá tvrdých 
mazanců, že jo? 
 
Anna: Ale já tu sobotu klidně za ní můžu vzít.  
Zdena: Opravdu? Andulko,   
   
to by jste byla zlatá. No já to jdu hned 
zatelefonovat Boříkovi, jo? A na revanš.  
 
Karas: Jen si s nima (nezrozumiteľné) začínejte. 
 
Víte, jak to dopadne? 
Že Vám budou zobat z ruky.  
 
Anna: Vždyť se na tu chatu těší a  
mně to opravdu nic neudělá.  
 
Karas: No jo, ona se těší na chatu. Jak to, že Vás 
nikdo nikam nevyveze. 
 
Anna: Nevím o nikom, kdo by se na to chystal. 
Karas: To je právě, jak jsou ty mužský pitomí,  
 
taková mladá hezká ženská a oni kolem Vás 
choděj jako slepí? Anna: Hezká sotva a mladá už 
vůbec ne.  
Karas: Teda na mou duši, nemít já dlouhodobej 
reumatizmus, já bych po vás vyjel jak Fittipaldi. 
(nezrozumiteľné) 

 
teraz pohnite kostrou. 

- Myslela som, že ked nikam nejde... 
 

- Budeme robiť bazén,  
chcela by som manželovi pomôcť. 

 
- Vy chatári mi idete na nervy.  

Staviate si fontánky, bazén 
 

a neviem, kolko mám na sviatky 
objednať šlahačky. 

 
A po sviatkoch budem vracať tristo 

tvrdých mazancov. 
 

- Ja tú sobotu môžem za ňu zobrať. 
- Naozaj? 

 
Andulka, ste milá. Zatelefonujem 

to Boříkovi. Odplatím sa.   
 

- Len si s nimi nezačínajte. 
 

Viete ako to dopadne? 
Budú vám zobať z ruky. 

 
- Na tú chatu sa tak teší 
a mne to nič neurobí.  

 
- Ako to, že vás nikto 

nikam nevezme? 
 

- Neviem o nikom, kto by sa chystal. 
- Chlapi sú hlúpi. Taká mladá pekná 

 
žena. Chodia okolo vás slepí? 

- Pekná sotva a mladá už vôbec nie.  
 

- Ak by som nemal reumu, išiel by 
som po vás ako Fittipaldi. 

 
- Reumu si poriadne vymasírujte. 

Zajtra nás čaká ťažká smena.  
 

Dobrú noc. 
- Dobrú noc, Andulka. 



Anna: Hlavně si ten reumatizmus pořádně 
namasírujte, protože zítra nás čeká pěkná túra.  
 
Dobrou noc.   
Karas: No, dobrou noc, Andulko.  
   
Anna (m. o.): Vy čekáte na mne?  
Vilímek: Ano.  
 
Anna: Proč? 
Vilímek: Tak jsem si pomyslel…  
 
tak mně napadlo, jak by to bylo krásné, kdyby 
jste… kdybychom si  
 
spolu vyjeli na výlet. 
Anna: Na jaký výlet? 
 
Vilímek: Na takový malý na odpoledne. 
 
Někam do přírody. Kolem naší chaty je  
spousta krásných partií.  
 
Anna: Obávám se, že Vaše paní by na výlet se 
mnou nechtěla. 
 
Vilímek: Ona by s námi nejela.     
Anna: Co pak by zůstala doma? 
 
Vilímek: Ona není doma, ona je v lázních. 
 
Anna: Dovolíte? Musím dát sýry  
do lednice.  
 
Vilímek: Promiňte.  
 
- klopanie opätkov 
 
- ženská vrava 
 
Anna: Dobrý večer. 
Muž: Dobrý večer. 
 
Anna: A jeje, tady velikonočný úklid vrcholí a já 
jsem ještě ani nezačala?  
 
Co to děláte? 

 
- Čakáte na mňa? 

- Áno.  
 

- Prečo? 
- Myslel som si... 

 
Napadlo mi, že by bolo pekné,  

keby ste..., keby sme 
 

spolu išli na výlet. 
- Na aký výlet? 

 
- Na taký malý po poludní. 

 
Niekde do prírody. Okolo našej chaty 

je vela pekných miest. 
 

- Obávam sa, že vaša pani by so mnou 
na výlet ísť nechcela. 

 
- Ona by s nami nešla. 

- Zostala by doma? 
 

- Ona nie je doma. Išla do kúpelov. 
 

- Dovolíte? Musím dať syry 
do chladničky.  

 
- Prepáčte. 

 
KLOPANIE OPÄTKOV 

 
ŽENSKÁ VRAVA 

 
- Dobrý večer. 
- Dobrý večer. 

 
- Ach jaj. Tu vrcholí veľkonočné 

upratovanie a ja som ani nezačala. 
 

- Čo to robíte? 
- Pastujem to hlúpe linoleum.   

 
- Čo vám urobilo, ked ste naň 

tak nahnevaný? 
 



Muž: Pastuju to zatracený linoleum. 
 
Anna: A co Vám udělalo, že jste na nej tak 
rozzuřený?  
 
Muž: V krámě nám řekli, že se musí hodně 
pastovat, že potom je nezničitelný.  
 
Ták já to pastuju jako blázen. Ono sice je  
nezničitelný, ale každá šlápota je na něm vidět.  
 
Podívejte se, já už doma nosím bavlněný ponožky 
a pořád dělám šlápoty. 
 
 - zakašlanie manželky 
 
Já Vám něco řeknu, když je něco špatný,  
tak je to největší tragédie,  
jaká se může přihodit.  
 
Anna: To je velmi (nezrozumiteľné). 
 
Tak Vám přeju šťastný a veselý  
pastování.  
 
- mužský hlas a detský smiech 
 
Jiří: Vítáme tě doma. Poď se s náma napít. 
Peter: Podívej, co mi táta přinesl.    
 
Jiří: Michalko, nalej mamince. 
Anna: Ne, děkuju, nebudu, dobrý večer. 
 
Michala: Mami, jak se ti v tom líbím.  
Anna: Co pak ty piješ? 
 
Jiří: A prosím tě. Vždyť už je to dospěleji 
člověk.  
 
Nebejt to má dcera,  
tak se o ní porvu se všema chlapama na světě.  
 
Anna: Tak se mi zdá, že jste si v klubu  
něco slíbili, ne?  
 
Michala: Já jsem to vydržela  
ze všech holek nejdíl.  

- Povedali nám, že sa musí vela 
pastovať, potom je nezničiteľné. 

 
Pastujem ho ako blázon. Nepoškodené  

je, ale každú šlapaj na ňom vidno.  
 

Pozrite sa, nosím bavlnené ponožky 
a stále robím šlapaje.  

 
ZAKAŠLANIE MANŽELKY 

 
Už nič nepoviem. Ked je niečo zlé, 

je to najväčšia tragédia,  
aká sa môže stať. 

 
- To je velmi nápravné.  

 
Prajem vám šťastné a veselé  

pastovanie. 
 

MUŽSKÝ HLAS A DETSKÝ SMIECH 
 

- Vitaj doma. Pod sa s nami napiť. 
- Pozri sa, čo mi ocko priniesol.  

 
- Michalka, nalej mamičke. 

- Dakujem, nebudem. Dobrý večer.  
 

- Mami, ako sa ti v tom páčim? 
- Ty piješ? 

 
- Prosím ťa, ved je už dospelá. 

 
Keby to  nie je moja dcéra,  

pobijem sa o ňu.  
 

- Tak sa mi zdá, že ste si niečo 
v klube slúbili, nie? 

 
- Vydržala som to zo všetkých  

dievčat najdlhšie. 
 

- Idem urobiť večeru. 
Pozývame ťa, ak chceš.  

 
- Úctivo dakujem, ale my traja sme 

už jedli. 



 
Anna: Tak já jdu udělat večeři,  
můžeme tě pozvat, jestli chceš. 
 
Jiří: Děkuju uctivě, ale my jsme všichni tři už po 
jídle.  
 
Naše Michalka totiž udělala  
zcela bájeslovnou krmi.  
 
Je to dáma na vdávání.  
 
Ale ne abys do toho chvátala. Víš toho, kdo bude 
mít čest 
stát se tvým chotěm, tak toho budeme setsakra 
vybírat. Viď, mami. 
Michalka: Já nikoho nechci. 
Anna: Já si jdu něco sníst. 
 
Jiří: Ale přijď potom. Máme pro tebe fantastickej 
projekt. 
 
- pomalá hudba 
 
- pomalá hudba 
 
Michaela: Mami, já jsem udělala ty tři řízky a na 
tobě už nezbilo,  
 
nezlobíš se? 
Anna: Ne, to víš, že ne. Já si tady něco vezmu. 
 
Michaela: Si hodná. (zvuk hráčskej pištole) Nech 
toho.  
 
 
Já jsem se chtěla před tátou vytáhnout. 
Chápeš? 
 
Anna: Chápu. 
Michaela: Tak dík. 
 
- buchnutie dverí 
 
- pomalá hudba 
 
Jiří: Když nemůže jít hora k Mohamedovi,  

 
Naša Michalka pripravila famózny 

pokrm. 
 

Je to dáma na vydaj. 
 

Ale neponáhlaj sa. Budeme velmi 
opatrní pri výbere tvojho 

 
nastávajúceho, však mamička? 

- Ja nikoho nechcem. 
- Idem sa najesť. 

 
- Potom príd, máme pre teba 

fantastický projekt. 
 

ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

STÁLE ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

- Mami, urobila som tie tri rezne 
a pre teba už nezostalo. 

 
Nehneváš sa? 

- Nie, nehnevám. Niečo si nájdem.  
 

- Si zlatá. Nerob to.  
 

ZVUK HRÁČSKEJ PIŠTOLE  
 

Chcela som zapôsobiť na otca. 
Rozumieš? 

 
- Rozumiem. 

- Tak dakujem. 
 

BUCHNUTE DVERÍ 
 

STÁLE ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

- Ked nemôže hora k Mohamedovi,  
musí Mohamed k hore.  

 
Povieme ti náš fantastický plán. 

- Počúvam.  
 

- V nedelu, v hodinu H, to je  



musí Mohamed k hoře.   
 
Jdeme ti zvěstovat fantastickej plán.   
Anna: Poslouchám.  
 
Jiří: V neděli, přesně v hodinu H,  
to je v deset, aby jsme se trošku vyspali,  
 
vyrazíme z místa N, to je tady odtud 
na dvoudenní velkolepej vejlet  
 
do naprosto neznámejch končin. Prostě zatočíme  
tužkou takhle nad mapou a kde se tou špičkou 
zastaví, tak tím směrem vyrazíme.   
Michaela: A vařit budem na ohni. 
 
Peter: A spát budeme pod stanem.  
Jiří: Bude li hodný počasí.   
 
Co tomu říká naše vrchní velitelka?  
Anna: Vrchní velitelka plán schvaluje. 
 
Jen se mi, prosím vás nenachladněte. 
 
Jiří: Moment, moment. Tomu já nerozumím. 
Jak to nenachlaďte. Jedeš přece s náma.  
 
Anna: Já? 
Jiří: Samozřejmě. Petře, Michalo,  
 
slyšíte to?  
Peter: Mámo! 
 
Anna: Peťulko, já mám strašnou spoustu práce.  
  
Jiří: Ale práce je, byla a bude každej den. Ale 
Velikonoce jsou jednou za rok.  
 
Anna: Ne. Víte co? Jeďte sami.  
 
Z každého místa mi přivezete nějakou maličkost 
a já potom budu  
 
hádat, kde jste všude byli.  
Jiří: Hádání necháme babičce a ty pojeď s náma. 
 
Peter: Pojeď, mami, pojeď. 

o 10.00, aby sme sa vyspali,  
 

vyrazíme z miesta M, tu odtial,  
na velkolepý dvojdenný výlet 

 
do neznámych končín. Zakrúžime 

ceruzkou nad mapou, a kde sa 
zastaví, tým smerom vyrazíme. 

- Budeme variť na ohni. 
 

- Budeme spať pod stanom. 
- Ked bude dobré počasie. 

 
Čo na to naša vrchná velitelka? 

- Vrchná velitelka plán schvaluje.  
 

Len prosím vás, neprechladnite.  
 

- Moment, nerozumiem, nenachladnite? 
Ideš predsa s nami? 

 
- Ja? 

- Samozrejme. Peter, Michaela,  
 

počujete? 
- Mamička. 

 
- Peťulko, mám vela práce. 

 
- Práca je aj bola. Velká noc je  

len raz za rok. 
 

- Nie. Viete čo, chodte sami. 
 

Z každého miesta mi prinesiete  
nejakú maličkosť a ja budem 

 
hádať, kde všade ste boli. 

- Hádanie necháme babke. Pod s nami.  
 

- Pod. Mami, pod. 
- Nemôžem. Naozaj nemôžem.  

 
- Prečo? 

 
- Povedala som ti, prečo. 

- Bol by som rád, ak by si šla. 



Anna: Nemůžu. Opravdu nemůžu.  
 
Peter: A proč? 
 
Anna: Vždyť už jsem ti přece řekla proč.  
Peter: Já bych tak rád, abys jela. 
 
Michaela: Tak jí nenuť, když se jí s náma  
nechce. 
 
- zvonenie zvončeka 
 
Anna: Jdi otevřít, Michalo. 
 
- zavretie dverí 
 
Michaela: Je tam nějakej pán a chce s tebou 
mluvit. 
 
Anna: Co chce? 
Michaela: To nevím, ale přines velkej  
 
dárkovej koš z (nezrozumiteľné) potravin.   
Anna: Děláš si legraci? 
 
Michaela: Se jdi podívat.  
 
Peter: Já jdu taky.  
Michaela: Ty nikam nelez. 
 
Anna: Co se deje pane Vilímek?  
Dobrý večer.  
 
Vilímek: Já Vám to všechno vysvětlím. Já jsem  
se přišel omluvit. 
 
Hele, já bych potřeboval s Vámi na 10 minut 
mluvit. 
 
Anna: To nemohlo počkat do zítřka?  
Vilímek: Ne, nemohlo. 
 
Já jsem nikdy po nikom v životě nic nechtěl, tak 
jako teď chci, aby jste mně vyslechla.    
  
 
Anna: Jenomže já Vás teď 

 
- Nenúť ju, ked sa jej s nami 

nechce ísť. 
 

ZVONENIE ZVONČEKA 
 

- Chod otvoriť, Michala. 
 

BUCHNUTIE DVERÍ 
 

- Je tam nejaký pán a chce  
s tebou hovoriť. 

 
- Čo chce? 

- Neviem, ale priniesol velký 
 

darčekový kôš z potravín. 
- Uťahuješ si zo mňa? 

 
- Chod sa pozrieť. 

 
- Idem tiež. 

- Nikam nelez! 
 

- Čo sa deje, pán Vilímek? 
Dobrý večer.  

   
- Všetko vám vysvetlím. Prišiel som 

sa ospravedlniť. 
 

Potreboval by som s vami hovoriť. 
Zdržím vás desať minúť. 

 
- To nemohlo počkať do zajtra? 

- Nie, nemohlo.  
 

Nikdy som od nikoho tak velmi 
nechcel, tak ako chcem teraz od vás,  

 
aby ste ma vypočula. 

- Ja vás teraz nemôžem pozvať ďalej. 
 

Mám návštevu. 
- Nevadí. Počkám vás vonku.  

 
- Tak dobre. Chodte dole. 

Ja za chvílku prídem.  



 
nemůžu pozvat dál, mám tady návštěvu. 
Vilímek: To nevadí, já na Vás počkám venku.  
 
Anna: Tak dobře tak běžte dolů.  
Já za chvilku přijdu.  
 
Vilímek: Děkuji Vám. Odpustě mi, že jsem Vás 
tak vyrušil. 
 
Anna: Musím na chvíli ven. 
 
Tak se tu bavte zatím bezzemně. Já jsem hned 
zpátky.  
 
Peter:  A můžeme si vzít něco z toho košíku? 
Anna: Ne, to raději ne. 
 
To nechte být, tak jak to je.  
 
- zatvorenie dverí 
 
Jiří: Nany. 
Anna: Co je? 
 
Jiří: Proč si mi neřekla, že něco máš? Já bych se 
ti do toho výletu nemontoval.  
 
Anna: Já nic nemám, děkuju.  
Jiří: Já chápu, že mi to nechceš říct.  
 
Anna: Povídám, že nic nemám a kdybych měla,  
je to moje věc.  
 
- kroky 
 
- kroky 
 
Vilímek: Děkuju Vám, že jste přišla.  
 
Anna: Ale nezlobte se, nemám mnoho času.  
 
Vilímek: V prvním řadě bych Vám chtěl  
říct, že jsem nemluvil pravdu, 
 
když jsem Vám říkal, že moje žena 
je v lázních.  

 
- Dakujem vám. Odpustite, 

že som vás tak vyrušil. 
 

- Musím na chvilku von. 
 

Bavte sa zatial bezo mňa. 
Za chvilu dom naspäť.  

 
- Môžeme si niečo vziať z toho koša? 

- To radšej nie.  
 

Nechajte to tak, ako to je. 
 

BUCHNUTIE DVERÍ 
 

- Nany. 
- Čo je? 

 
- Prečo si mi nepovedala, že niečo 
máš? Nestaral by som ti do výletu. 

 
- Nemám nič. Dakujem.  

- Chápem, že mi to nechceš povedať. 
 

- Nič nemám a keby aj áno,  
je to moja vec.  

 
KROKY 

 
STÁLE ZNEJÚ KROKY 

 
- Dakujem vám, že ste prišla. 

 
- Nehnevajte sa, nemám vela času.   

 
- V prvom rade by som vám chcel 
povedať, že som nehovoril pravdu,  

 
ked som vám povedal, že moja žena 

je v kúpeloch.  
 

Moje žena je tu, ale ja som sa 
od nej odsťahoval. 

 
- A prečo? 

 



 
Moje žena je tady, ale já jsem se  
od ní odstěhoval.     
 
Anna: A proč? 
 
Vilímek: Kvůli Vám.  
 
Anna: To snad nemyslíte vážně.  
 
Vilímek: Naprosto vážně. Víte mezi mnou a mojí 
ženou to už dlouhý léta neklapalo.  
 
Děti nemáme, nemůžeme mít.  
Ale jeden… jeden ani druhý jsme 
 
jaksi neměli důvod z toho vztahu odejít. 
 
 
Až když jste přišla Vy, tak se ten důvod objevil. 
 
Po strašně dlouhý době mám pocit, že jsem 
konečně 
 
našel někoho, pro koho má smysl žít 
a něco dokázat.        
 
Neumíte si představit, jakou jsem měl radost,  
když jsem zjistil, že jste rozvedená. 
 
Já vím, že je to ode mě hloupí,  
ale je to tak. 
  
Zpočátku jsem to všechno před svou ženou tajil,  
ale pak to na mně poznala a  
 
já jsem se přiznal.  
Anna: Co jste jí přiznal, vy jste jí něco o mně 
říkal?  
 
Vilímek: Kde pak, to bez Vašeho dovolení nikdy 
neudělám. 
Ale to je vedlejší. Já jsem tady proto, že jsem 
Vám to všechno musel říct,  
 
že už jsem to nemohl vydržet.  
Ale to už jsem říkal, ne? 

- Kvôli vám.  
 

- To snád nemyslíte vážne.  
 

- Úplne vážne. Medzi mnou a mojou  
ženou to už roky neklapalo. 

 
Deti nemáme, nemôžeme ich mať. 
Ani jeden, ani druhý sme nemali 

 
akosi dôvod z toho zväzku odísť. 

Ked ste prišli vy,  
 

tak sa ten dôvod objavil. 
 

Po velmi dlhej dobe mám konečne  
pocit, že som našiel niekoho,  

 
pre koho má zmysel žiť 

 a niečo dokázať. 
 

Neviete si predstaviť, akú som mal 
radosť, ked som zistil,  

 
že ste rozvedená. Viem, že je to 

odo mňa hlúpe, ale je to tak. 
 

Zo začiatku som to pred svojou ženou 
tajil, ale tá to na mne poznala, 

 
tak som sa jej priznal. 

- Čo ste priznal? Niečo ste jej 
 

o mňe hovoril? 
- To bez vášho dovolenia neurobím.  

 
To je vedlajšie. Som tu preto, 

lebo som vám to musel povedať. 
 

Už som to nemohol vydržať. 
Ale to už som hovoril, nie? 

 
- Áno. To ste hovoril. 

 
- Nechcela by ste teraz chvílku 

hovoriť vy? 
 



 
Anna: Ano, to jste říkal.  
 
Vilímek: A nechtěla by jste teď chvilku  
mluvit vy? 
 
Anna: Proč já? 
 
Vilímek: Já nechci, abyste řekla ano  
nebo ne. 
 
Já bych rád, kdybyste se zamyslela nade mnou 
a nad sebou. 
 
My oba jsme teď v takové životní situaci,  
 
že bychom se mohli pokusit  
o nový život. 
 
Já bych pro to udělal všechno na světě.  
Věříte mi? 
 
Anna: Jistě. Vždyť já přemýšlím o podobných 
problémech jako vy. 
 
Nevím, jestli začnu to, čemu říkáte  
nový život.  
 
Učím se teď starat se sama o dvě děti. 
To není jednoduché.  
 
Vilímek: Já bych Vám v tom pomáhal ze všech 
sil. 
Anna: Jenomže děti pořád myslí na tátu. 
 
Musí si spíš odvykat. 
Nemůžu po nich chtít přece, aby… 
 
Vilímek: Ale vždyť nejde o ně, jde Vás. 
Anna: Máte pravdu, nemá smysl schovávat se za 
děti. 
Vy jste mně přímo oslovil, já Vám  
musím přímo odpovědět.   
 
Vilímek: Chcete říct, že mně odmítáte?  
Anna: Chci říct, že to  
nemůžu přijmout. 

Prečo ja? 
 

- Nechcem, aby ste povedala áno 
alebo nie. 

 
Ja by som bol rád, keby ste sa  

zamyslela nado mnou a nad sebou. 
 

Obaja sme v takej životnej situácii,  
 

že by sme sa mohli pokúsiť 
o nový život. 

 
Ja by som pre to urobil všetko 

na svete. Veríme mi? 
 

- Áno. Ved ja premýšlam o podobných  
problémoch ako vy.  

 
Neviem, či začnem to, čomu hovoríte 

nový život. 
 

Učím sa teraz sama starať o dve  
deti, to nie je jednoduché.  

 
- Pomáhal by som vám zo všetkých síl. 

- Ibaže deti stále myslia na otca.  
 

Musia si najskôr odvyknúť,  
nemôžem od nich chcieť, aby ...  

 
- Ale nejde o deti, i de o vás. 

- Máte pravdu. Nemá zmysel schovávať 
 

sa za deti. Priamo ste ma oslovil,  
musím vám priamo odpovedať. 

 
- Chcete povedať, že ma odmietate? 

- Chcem povedať, 
že to nemôžem prijať. 

- Nemôžete mi dať aspoň malú nádej? 
 

- Nie. 
- Ani nádej? 

 
- Pán Vilímek, nič mi nechýba. Mám 

dve deti, starostí nad hlavu. 



Vilímek: A to mi nemůžete nechat aspoň malou 
naději? 
Anna: Ne.  
Vilímek: Ani naději? 
 
Anna: Pane Vilímek, já nestrádám.  
Mám dvě děti, starostí nad hlavu.   
 
Nemůžu si vůbec představit, že bych se mohla  
zamilovat.  
 
A když nemám ráda, tak se přece nemůžu nutit. 
 
Vilímek: A to Vy vždycky víte hned, jestli 
máte nebo nemáte? 
 
Anna: Já už musím domů.  
Vilímek: Já Vás svezu, mám tady vůz.  
 
Anna: Ne, Děkuji, mám to kousek.  
Nezlobte se na mne. 
 
My tady budeme spolu pracovat, já nevím, kolik 
let a já bych nerada, aby mezi námi  
 
zůstalo něco nejasného. 
Nebo dokonce nedobrého.  
 
Vilímek: Vy pořád ještě věříte, že se Váš muž 
k Vám vrátí? 
 
Anna: Dorou noc. 
Vilímek: Nebo máte snad někoho jiného? 
 
Anna: Vy mi nepodáte ruku? 
Vilímek: Promiňte. 
 
Zdena: Jéé, to jsem ráda, že jsem Vás tady našla.  
Zapomněla 
 
jsem si klíče. Muž není doma, 
já se nemůžu dostat do baráku.  
 
Myslela jsem si, že tady najdu ještě  
uklízečku, ale kde pak, tý je asi konec, co? 
 
A co pak vy tady děláte? 

 
Neviem si predstaviť, že by som sa 

mohla zamilovať.  
 

Ked nemám rada, nemôžem sa nútiť.  
 

- Viete to vždy, či máte 
alebo nemáte? 

 
- Musím už ísť. 

- Zveziem vás. Mám tu auto.  
 

- Nie, dakujem. Je to kúsok.  
Nehnevajte sa na mňa.  

 
Bude spolu pracovať neviem kolko 

rokov. Nerada by som bola, 
 

keby medzi nami zostane niečo  
nejasné alebo dokonca nedobré.    

 
- Stále veríte, že sa váš manžel 

k vám vráti? 
 

- Dobrú noc. 
- Alebo máte snád niekoho iného? 

 
- Vy mi nepodáte ruku? 

- Prepáčte.  
 

- Jej, to som rada,  
že som vás tu našla. 

 
Zabudla som si klúče. Manžel nie je 
doma, nemôžem sa dostať do domu.   

 
Myslela som, že tu nájde 

upratovačku, ale tá je asi už preč.  
 

Čo vy tu robíte? 
- Rozprávame sa.  

 
- Pán Vilímek potreboval niečo 

prediskutovať. Dobrú noc. 
 

- Dobrú noc. 
- Dobrú noc.  



Vilímek: Povídáme si.  
Zdena: Jooo. (nevýrazne) 
Anna: Pan Vilímek se mnou potřeboval něco 
projednat. Dobrou noc.  
 
Zdena: Dobrou noc. 
Vilímek: Dobrou noc. 
 
Zdena: Dobrou noc. 
 
Peter: Už si můžu vzít něco z toho košíku? 
 
 
Anna: Ne, Péťo, raději ne.  
 
Peter: Ten pán to ještě nedovolil? 
 
Anna: Ten pán to sem donesl vlastně omylem, 
víš? Táta už je pryč? 
 
Peter: Někdo mu telefonoval, tak musel utíkat.   
Ale na tej vejlet pojedem.  
 
Anna: To je dobře. 
Peter: Co ti chtěl ten pán? 
 
Anna: Ale něco se stalo v obchodě, víš? 
Peter: On je z obchodu? 
 
Anna: Hhh (súhlasne).  
Peter: Asi jim tam ten košík přebejvá, viď? 
 
Anna: No, asi něco takovýho. A co takhle sypat 
do postele. Co tomu říkáš? 
 
Peter: Já se ještě musím učit básničku. 
 
Anna: Tak se utíkej učit.  
Proč se tady zdržuješ? 
 
Peter: Protože není slušný, když se bavím se 
starší paní,  
 
uprostřed řeči vodejít.   
 
Anna: Všechno proběhlo v pořádku? 
Michaela: Jistě. A u tebe? 

  
- Dobrú noc. 

 
- Už si môžem niečo zobrať 

z toho koša? 
 

- Počuj, Peťo, radšej nie. 
 

- Ten pán to ešte nedovolil? 
 

- Ten pán to tu doniesol omylom,  
vieš? Ocko je už preč? 

 
- Niekto mu telefonoval, tak musel 

utekať. Ale na výlet pôjdeme! 
 

- To je dobre. 
- Čo od teba chcel ten pán? 

 
- Ale, niečo sa stalo v obchode. 

- On je z obchodu? 
 

- Áno. 
- Asi sa ten kôš nepredáva, však? 

 
- Asi niečo také. A čo tak utekať 

do postele? Čo ty nato? 
 

- Musím sa ešte naučiť básničku.  
 

- Tak sa bež učiť. 
Prečo sa tu zdržuješ? 

 
- Nie je slušné, ked sa rozprávam  

so staršou pani, 
 

odísť uprostred rozhovoru. 
 

- Všetko prebehlo v poriadku? 
- Áno a u teba? 

  
- Áno.  

 
Ako ste sa dohodli na tom výlete? 

- V nedelu ráno. 
 

Pôjdeš s nami?  



 
Anna: Jistě. 
 
Jak jste se domluvili na výlet?  
Michaela: V neděli ráno. 
 
Pojedeš s náma? 
 
Anna: Ne.  
Michaela: Kvůli tomu dárkovýmu koši? 
 
Anna: Ne. Kvůli sobě.  
 
Michaela: Taky mně chceš namlouvat, že ten pán 
přišel kvůli tomu, že se stalo něco v práci? 
 
Nejsem sice tak malá jako Péťa, ale  
skus to.  
 
Možná, že ti uvěřím.  
 
Anna: Ten pán přišel protože se mi potřeboval 
vyznat ze svých citů,  
 
já jsem mu řekla, že to u mě nepřichází v úvahu. 
To je všechno. 
 
Michaela: Tak proč s náma nejedeš?  
 
Anna: Michalko, už nejsi tak malá, abys to 
nechápala.  
 
Michaela: Ale já to nechápu.  
 
Anna: Podívej, táta se rozhodl, že se se mnou  
rozejde, já jsem s tím nakonec souhlasila,  
 
tak přece nemá smysl, abychom 
se dál stýkali. 
 
Michaela: A co když to má smysl? 
Anna: Ne, nemá, věř mi, že nemá.  
 
Michaela: Kdybys chtěla, tak by to smysl mělo. 
Anna: Oba nechceme nejen já.  
 
Michaela: Jak to víš, že táta nechce? 

 
- Nie. 

- To pro ten darčekový kôš? 
 

- Nie. Kvôli sebe. 
 

- Tiež mi chceš nahovoriť, že ten  
pán prišiel preto, že sa niečo 

 
stalo v práci? Nie som tak malá 

ako Peter, ale skús to. 
 

Možno ti uverím.  
 

- Ten pán prišiel, lebo sa mi chcel 
vyznať zo svojich citov.  

 
Povedala som mu, že to pre mňa 

nepripadá do úvahy. To je všetko.  
 

- Tak prečo s nami nejdeš? 
 

- Michalka, už nie si tak malá, 
aby si to nechápala.  

 
- Ale ja to nechápem.  

 
- Pozri, ocko sa rozhodol, že sa 

so mnou rozvedie, ja som súhlasila. 
 

Nemá zmysle, aby sme sa 
dalej stretávali. 

 
- Čo ak to má zmysel? 

- Nemá. Ver mi, že nemá. 
 

- Keby si chcela, malo by to zmysel. 
- Obaja nechceme, nie len ja.  

 
- Ako to vieš, že ocko nechce? 

Ako to vieš? 
 

- Rozvod, nie je záležitosť 
jedného slova alebo večera.  

 
A snád ani jednej nevery.  

 



Jak to víš? 
 
Anna: Míšo, rozvod přece není záležitost 
jednoho slova nebo jednoho večera.   
 
A snad ani jedné nevěry, ne? 
 
To je hrozně…, to je hrozně bolavá věc. 
Nespěchej na mně, neútoč, Míšo.  
 
Nech plynout čas, ať všichni poznáme, jak na tom 
vlastně jsme. Rozumíš mi? 
 
Michaela: Rozumím.  
 
Já ti rozumím. 
 
Víš, já bych byla strašně ráda, kdyby 
jste se s tátou zase sešli. 
 
Anna: Já vím.  
 
Michaela: Ale neboj se, já na tebe nebudu 
pospíchat. Anna: Nebojím.  
 
Michaela: Víš co? Na ten vejlet nejezdi. 
 
Ale kdybys někdy příště jet chtěla,  
tak mi to řekni a já to zařídím, jo?  
 
Anna: Dobře. Řeknu.  
 
- veselá hudba 
 
Karas: Noste pivo. Dochází.  
 
Vystřídejte Soňu v pokladni.  
Je tam už moc dlouho a začíná se plíst. 
 
Mlynářovou nechte.  
Ta vydrží všecko.  
(m. o.): (nezrozumiteľné)  
A nezapomeňte nabízet všem 
ty zatracený zajíce.  
 
Prosím Vás, nedělejte mi z toho pyramidu. Někdo 
Vám do toho strčí a co si na ní potom vezme.  

To je velmi bolavá vec. 
Neponáhlaj sa. Neútoč na mňa, Miša. 

 
Nechaj plynúť čas, nech všetci 

poznáme, ako na tom sme. Rozumieš? 
 

- Rozumiem. 
 

Ja to rozumiem.  
 

Vieš... Bola by som velmi rada,  
keby ste sa s otcom zasa stretli. 

 
- Viem. 

 
- Neboj sa, nebudem na teba tlačiť. 

- Ja viem.  
 

- Vieš čo? Nechod na ten výlet. 
 

Keby si niekedy nabudúce chcela 
ísť, povedz mi to a zariadim to.  

 
- Dobre. Poviem.  

 
ZNIE VESELÁ HUDBA 

 
- Noste pivo. Dochádza.  

 
Vystriedajte Soňu v pokladni. 

Je tam dlho a začína robiť chyby. 
 

Mlynářovú nechajte. 
Tá vydrží všetko.  

 
Nezabudnite všetkým ponúkať 

tie hlúpe zajace. 
 

Nerobte mi z toho pyramídu. Niekto 
vám do toho strčí a čo zostane? 

 
- Pani, pozor! 

 
- Holubovú videli s Vilímkom. 

 
- Spýtaj sa Kaláškovej.  

Tá ich načapala. 



 
Zdena: Paní, pozor! 
 
Oskar: Holubová byla včera viděná s Vilímkem.  
 
Mäsiarka: Co? Vážne? 
Oskar: Zeptej se Kaláškový, tá je načapala.  
 
Mlynářová: Holubová vzala hákem Vilímka. 
 
Oli: Aua. Babino, nemůžete se dívat?  
Mám nový lodičky.  
 
Kubánková: Ty se taky nedíváš. Šéfka si ti něco 
začala s Vilímkem a  
 
ty chodíš jako slepá. 
Oli: Cože? 
 
To jste si ale zrovna teďka vymyslela, že jo? 
Kubánková: (nezrozumiteľné)…vymyslela. Jdi 
dál. (nezrozumiteľné) 
Oli: Počkejte. Kubánková: Uvidíš, co ti řekne. 
Tam je přímo ruka  rukávě. 
 
Anna (m. o.): Oli, ten ementál. 
Oli: Tady je tady. 
Anna: (nezrozumiteľné) dochází. 
Vilímek: Teď nám vezete sterilizovaný zelí. 
Trochu je pozdě.  
 
Nepotřebujete tatarku? 
Anna: Ne, děkuju, teď ne. Tak pojď, Oli. 
Vilímek: (krátke, nezrozumiteľné) 
Oli: (krátke, nezrozumiteľné) už jdu. Ti dám 
tatarku.  
Hrajou tu na mně činohru  
jak ve zlatý kapličce.  
 
Kupujúca: Dejte mi ty dva plátky. Ne, ne, ne, ne. 
Ty krajní. Ale ne z toho druhýho kraje. Tenhle je 
nějaký oschlý.  
Anna: Myslíte tenhle? 
Kupujúca: A ne. No tak to mi radši dejte ten ze 
začátku.  
Oni jsou oschlý všechny.  
Anna: Určitě ne. Ráno jsme bochník  

 
- Holubová vzala hákom Vilímka. 

 
- Au. Babička, nemôžete sa pozerať? 

Mám lodičky. 
 

- Ty sa tiež nepozeráš. Tvoja šéfka 
si začala s Vilímkem.  

 
a ty chodíš ako slepá. 

- Čože? 
 

To ste si teraz vymyslela, však? 
- Nevymyslela. Uvidíš, čo ti povie. 

 
- Počkajte! 

- Tam je už ruka v rukáve.  
 

- Oli, ten ementál. 
- Tu je. 

 
- Teraz nám veziete sterilizovanú 

kapustu. Trochu neskoro. 
 

Nepotrebujete tatársku omáčku? 
- Nie, dakujem. Teraz nie. Pod, Oli.   

 
- Už idem. Ti dám tatársku omáčku. 

 
Hrajú tu na mňa činohru 

ako v zlatej kaplnke.   
 

- Dajte mi tie dva plátky. Z toho 
druhého kraja. Tento je oschnutý. 

 
- Myslíte tento? 

- Dajte mi radšej ten druhý. 
 

Tuším sú schnuté všetky.  
- Určite nie, bochník sme 

 
nakrojili ráno. 

- Tieto majú viac kôrky. 
 

- Krájame ich tak, aby mali rovnakú 
kôrku. 

 



nakrojovali.   
Kupujúca: Tyhle mají víc kůry než ty ze 
začátku. 
Anna: V žádném případě,  
 
krájíme je tak, aby měli kůry všechny  
stejně. 
 
Kupujúca: Víte co, dejte mi tenhle.  
 
Anna: Ten budeme teprve krájet. 
Kupujúca: No tak mi ho ukrojte. 
 
Oli: To si musíte chvilinku počkat. 
Kupujúca: A proč by čekala, to jste měli mít 
připravený už dávno.  
Oli: No milá paní, ale to by jsme tady museli 
přespávat.  
 
Anna: Račte prominout, ale krájíme sýr tak, aby 
neoschl.  
 
Kupujúca: Vy máte na všechno omluvu.  
Kupujúci: Mladá paní, kvůli Vaším 10 deka 
ementálu snad přijdu o celý Velikonoce.  
Kupujúca: Baví se s Váma 
 
někdo? Nebaví, tak si mne laskavě nevšímejte. 
Kupujúca 2: Trochu ohledu. 
 - zhluk hlasov - zvada medzi zákazníkmi 
 
Oli (počas zvady): Na sekýrování právo nemáte. 
 
Vilímek: Co je to tady? Co se to děje. 
 
Anna: Dokud se tady debatovalo, já jsem  
mezitím nakrájela ten sýr. Tak který račte? 
 
Kupujúca: To je jedno. 
Anna: Opravdu si můžete vybrat. 
 
Kupujúca: Tenhle. 
 
Vilímek: Bravo. Bravo. 
 
Anna: Na shledanou. Další prosím. 
 

- Viete čo, dajte mi tento.  
  

- Ten ešte len nakrájame. 
- Odkrojte mi z neho.  

 
- Chvilku si musíte počkať. 

- Prečo? Mali ste si to pripraviť. 
 

- Milá pani, to by sme mu museli 
spávať. 

 
- Prepáčte, ale syr krájame tak, 

aby neoschol. 
 

- Vyhovárate sa. 
- Mladá pani, pre vašich 10 Dkg 

 
ementálu zmeškám velkú noc  

 
- Nikto sa s vami nerozpráva. 

- Trochu ohladuplnosti.  
ZVADA 

 
NEZROZUMITELNÁ ZVADA 

 
- Čo to tu je? Čo sa tu deje? 

 
- Kým ste debatovali, nakrájala 
som ten syr. Ktorý si prajete? 

 
- To je jedno. 

- Naozaj si môžete vybrať.  
 

- Tento. 
 

- Bravó. Bravó.  
 

- Dovidenia. Další prosím. 
 

- Mladá pani, dajte mi štvrť kila  
tohto šalátu.  

 
- Áno.  

- Pre žena nejaké to lepidielko. 
 

Ten Vermut. Pre mňa a pre zaťa 
červené víno. 



Kupujúci: Teď já, mladá pani, (nezrozumiteľné) 
dejte mne štvrt kila tohoto salátu   
 
Anna: Ano. 
Kupujúci: A pro ženský nejaký lepidílko. 
 
Ten vermutek. A pro mne a pro zetě tamto 
víno červený. 
 
To prej je na krvinky.  
Anna (horšie počuť): Vermut, jedno červené 
víno, prosím. A salát Vám hned zabalím. 
 
Oli: (nezrozumiteľné) popadla za křídla a vynesla 
(nezrozumiteľné) Anna: A kdo myslíš, že to také 
vyhrál. Ona nebo já. 
Oli: No jo, ale kdybych se takhle mněla přemáhat 
denně, chápej, tak si úplně zdrchám nervovou 
soustavu.  
Anna: Vůbec ne, právě takhle si zachovám i klid 
pro děti,  
 
když přijdu domů. Prosím. 
Oli: No a nejen pro děti.  
 
Anna: Pro koho ještě? 
Oli: No taky pro mužíka.  
 
Anna: Kdyby byl, tak i pro něho.  
Oli: No, on by se našel.  
 
Stačí se podívat kolem sebe. 
 
- pomalá hudba 
 
Dominik: Počkejte, paní Anno, já Vám to otevřu 
a donesu na pult. 
 
Anna: Ale kde pak, jste hodný, ale já to zvládnu.    
Dominik: (nezrozumiteľné) 
 
Všecka čest. 
 
Oskar: (nezrozumiteľné) jakou má člověk páru,  
když je zamilovanej? 
 
To vy už si nepamatujete. A já si nemám ještě co 

 
To je dobré na krvinky.  

 
- Prosím a šalát vám hned zabalím. 

 
- By som ju vyviedla von za uši. 

- Kto myslíš vyhral? Ona alebo ja? 
 

- Ak sa mám takto naháňať každý deň, 
rozbijem si nervovú sústavu. 

 
- Vôbec nie. Takto si zachovám 

pokoj, aj pre deti,  
 

ked prídem domov. Prosím. 
- Asi nie len pre deti. 

 
- Pre koho ešte? 

- Pre mužíka. 
 

- Keby bol, tak aj pre neho. 
- On by sa našiel. 

 
Stačí sa pozrieť okolo seba. 

 
ZNIE POMALÁ HUDBA 

 
- Poškajte, pani Anna. Otvorím vám 

to a donesiem na pult.  
 

- Ste milý, ale ja to zvládnem. 
- Páni! 

 
Všetka česť. 

 
- Vidíš, akú má človek silu,  

ked je zamilovaný. 
 

Vy si už nepamätáte a ja si ešte  
nemám, čo pamätať. 

 
Je to vraj hrozné. 

- Keby ste vedel, čomu sa smejete. 
 

- Ja to náhodou viem velmi dobre.  
 

ZNIE POMALÁ HUDBA 



pamatovat.   
 
Je to prej děsný. 
Anna: Ještě kdybyste věděl, čemu se vlastně 
smějete.   
Oskar: Já to vím náhodou moc dobře. 
 
- pomalá hudba 
 
Anna: Pane Vilímku, musím s Vámi 
mluvit. 
Vilímek – nepočuť, čo povedal 
Kubánková (m. o.): S dovolením, prosím. 
Anna: Ano, teď hned.  
 
Vilímek: Jsem Vám k dispozici, prosím.  
Anna: Ne, to stačí tady. 
 
Kalášková roznáší. Mne jsou takové řeči krajně  
nepříjemný.  
 
Vilímek: Nechte lidi mluvit, co Vám na tom 
záleží, Aničko.   
Anna: Mně na lidech záleží, i na mně. Já Vás 
moc prosím, aby jste to zarazil.  
 
Vilímek: Co mám zarazit? 
Anna: No především to řekněte Kaláškový.  
 
Vilímek: Co jí mám říct? 
Anna: Aby s tím přestala.  
 
Vilímek: S čím, aby přestala? 
Anna: S tou lží, přece. 
 
Vilímek: Ale ona vlastně nelže. Ona nás opravdu 
spolu našla.  
 
Mlynářová: (nezrozumiteľné) Udělají si rande na 
Velkej pátek. Uprostřed nakupovacího blázince.  
 
Anna: Vy jim na to nic neřeknete? 
Vilímek: A nemyslete na to.  
 
Za pár hodín končíme a  
začínají svátky.  
 

 
- Pán Vilímek, musím s vami  

hovoriť. 
 

- S dovolením. 
- Áno. Teraz hned. 

 
- Som vám k dispozícii, prosím? 

- Môžeme aj tu. 
 

- Kalášková klebetí. Mne sú také 
reči velmi nepríjemné. 

 
- Nech klebetí. Vám na to záleží,  

Anička? 
- Záleží mi na ludoch aj na mne. 

Prosím vás, zarazte to.  
 

- Čo mám zaraziť? 
- Povedzte to Kaláškovej. 

 
- Čo jej mám povedať? 

- Aby prestala. 
 

- S čím aby prestala? 
- S tým klamstvom. 

 
- Ona neklame. Ona nás naozaj 

spolu našla.  
 

- Urobia si rande na Velký piatok. 
Uprostred šialenstva v obchode.  

 
- Vy im na to nič nepoviete? 

- Nemyslite na to.  
 

Z a pár hodín končíme. 
Začínajú sviatky.  

 
- Vy im to nevysvetlíte? 

- Na tom nič nie je.  
  

Pôjdeme von, Anička. 
Budeme chodiť po lesoch. 

 
- Ako to? Ked si všetci myslia... 
- Prečo nechcete ísť so mnou? 



Anna: Vy to tým lidem nevysvětlíte? 
Vilímek: Ale vždyť na tom přece nic není.  
 
Pojedeme ven, Aničko.  
Budeme chodit po lesích. 
 
Anna: Jak to, že na tom nic není, když si teďko o 
mně (nezrozumiteľné) myslí…Vilímek: A proč 
nechcete jít se mnou?  
Dominik: Paní Anno, nepotřebujete něco? 
Vilímek: Člověk musí přece toho druhýho napřed 
poznat,  
aby se mohl rozhodnout, ne?  
Anna: Buďte tak hodný, otevřete mi lednici.  
 
Tak vy opravdu nic neuděláte? 
Vilímek: A vy si to opravdu nerozmyslíte? 
 
Dominik: Prosím.  
 
- hrkot vozíka 
 
Anna: Až vychladne, tak ho můžete pustit.  
 
- klopanie 
 
Oli: Kde jste byla? 
Anna: Mněla jsem nějaké zařizování.  
 
Oli: Jakého druhu zařizování? 
Anna: Něco na způsob úklidu.  
 
Oli: Vy jste někde uklízela? 
 
Anna: Co nešlo uklidit, zavřela jsem  
do lednice.  
Oli: Prosím?  
Prosím.  
 
- vrava 
 
- klopanie 
 
Ženský hlas: Ne. Ne. Ne.  
 
Karas: Já jenom na moment. Já vás nechci 
dlouho zdržovat. 

 
- Pani Anna, nepotrebujete niečo? 

- Človek musí toho druhého spoznať,  
 

aby sa mohol rozhodnúť, nie? 
- Prosím vás, otvorte mi chladničku. 

 
Vy naozaj nič neurobíte? 

- Vy si to naozaj nerozmyslíte? 
 

- Prosím. 
 

HRKOTANIE VOZÍKA 
 

- Ked vychladne, môžete ho pustiť.  
 

KLOPANIE 
 

- Kde ste bola? 
- Niečo som musela zariadiť. 

 
- Aké? 

- Niečo na spôsob upratovania. 
 

- Ste upratovala? 
 

- Čo sa nedalo upratať, zavrela som 
do chladničky.  

 
- Prosím.  

 
VRAVA 

 
KLOPANIE 

 
- Nie. Nie.  

 
- Iba na moment. Nechcem zdržiavať. 

 
Vážené súdružky. 

Dievčatá moje zlaté. 
 

Úprimne vám idem podakovať 
aj za Vilímka, 

 
že ste to všetko vydržali 
 a urobili ste toho tolko.  



Vážený soudružky. 
Holky moje zlatý. 
 
Já vám jdu poděkovat upřímně, 
i za Vilímka,  
 
že jste to šecko vydržel, 
že jste udělali tolik pro to, aby  
 
těch tisíce zákazníků, který k nám chodjěj,  
měli pěkný svátky. 
 
Já vím, že jste se nadřeli. Možná kdo nerozumí 
obchodu by řekl, že to nic není. 
 
Je to jich povinnost, ale  
mně věřte, já dělám tu okinařinu už nějakej pátek,  
tak vím, že toho bylo až moc. 
 
Takže vám za to děkuju. Těm, kerý zejtra nemají 
službu, přeju hezký Velikonoce 
  
a vám všem potom dohromady dobrou noc.  
 
Spolu: Dobrou noc.     
  
Jiřinka: Hezky se vyspěte. 
Karas: Vy taky a hlavně nebuďte mně nevěrní, 
holky.   
- smiech 
 
- nezrozumiteľná vrava 
 
- klopanie na sklo 
Dominik: Já se Vám poroučím. 
Anna: Dobrou noc.  
Oskar: Já se Vám taky poroučím.  
 
Anna: Na shledanou. 
 
Karas: Andulko, co jste mi to udělala? 
Dát mího zástupce k ledu, to se dělá? 
 
Anna: Už ho vytáhli? Karas: Co pak, vytáhli 
jsme ho hned, ale já teď z nej nemúžu… 
 
Ženy (m. o.): Na shle. Dobrou. 

 
Tie tisíce zákazníkov, ktorí k nám 

chodia, majú pekné sviatky. 
 

Nadreli ste sa. Kto nerozumie 
obchodu, povie, že to nič nie je. 

 
 Je to ich povinnosť.  

Ja už to robím nejaký piatok,  
viem, že toho bolo až vela.  

 
Dakujem vám za to. Tí, ktorí zajtra 
neslúžia, prajem peknú Velkú noc. 

 
Všetkým prajem dobrú noc.  

 
SPOLU: Dobrú noc.  

 
- Pekne sa vyspite. 

- Vy tiež a nebudte mi neverné.  
 

SMIECH 
 

NEZROZUMITELNÁ VRAVA 
 

KLOPANIE NA SKLO 
 

KARAS: Porúčam sa vám. 
- Aj ja sa vám porúčam.  

 
- Dovidenia. 

 
- Andulka, čo ste to urobila. 
Dať na lad môjho zástupcu? 

 
- Už ho vytiahli? 

- Vytiahli ho hned. Teraz z neho... 
 

SPOLU: Dovidenia. 
- Dovidenia. 

 
- Nemôžem z neho dostať, ako a prečo  

sa to stalo. Vraj nevie. 
 

- Ale vie. Velmi dobre to vie 
a vy už asi tiež. 

 



Karas: Na shledanou. Anna: Dobrou noc. 
 
Karas: Já z něj teď nemůžu vytáhnout, jak se to 
stalo a proč se to stalo. On říká, že neví. 
 
Anna: Ale ví to. To moc dobře ví a Vy už, 
myslim, taky. Ne? 
 
Karas: No tak, já vím akorát, že jsou takový 
chvilky v životě mužskýho, kdy je potřeba trochu  
 
schladit, ale k Vám jako k takovými nežnýmu 
stvoření se to moc nehodí. 
 
Anna: Soudruhu vedoucí, já Vám slibuju, že už 
to víckrát neudělám. Karas: No, buďte tak 
hodná.  
 
A když, tak se obraťte na mně. Já aspoň doufám, 
že jsou mezi náma přátelský vztahy.  
 
Jsou? 
Anna: No jistě. Jenomže…  
 
Jsou věci, které si ženská musí vyřídit sama. 
Ale já… já příště přijdu. 
 
Karas: No. Andulko, nepokazte si to tady.  
 
Anna: Hmm. (súhlasne)    
 
Dobrou noc. 
 
Karas: Dobrou noc. 
 
- ruchy ulice 
      
Zdena: Andulko. Andulko, nezlobte se, že Vás 
zdržuju. Já,  
 
já sem Vám chtěla jenom říct, abyste se nezlobila,  
já to tak nemyslela.   
 
Anna: Co jste tak nemyslela? Soňa: Dobrou noc. 
Anna: Dobrou noc. Zdena: Dobrou, no jako že 
Vy a Vilímek něco spolu máte.  
Anna: Někdo něco takovýho říct musel.  

- Viem, že muž niekedy potrebuje 
schladiť, 

 
ale k vám, k takému nežnému 
 stvoreniu, sa to velmi nehodí. 

 
- Súdruh vedúci, už to neurobím.  

- Budte taká dobrá. 
 

Keby niečo, obráťte sa na mňa. 
Dúfam, že sme priatelia. 

 
- Sme? 

- Iste. Ibaže... 
 

Sú veci, ktoré si žena musí 
zariadiť sama. Nabudúce prídem.  

 
- Andulko, nepokazte si to tu. 

 
SÚHLASNÉ ZAMRMLANIE 

 
- Dobrú noc. 

 
- Dobrú noc.  

 
RUCHY ULICE 

 
- Andulka. Andulka, nehnevajte sa, 

že vás zdržujem.  
 

Nehnevajte sa. Ja som to 
tak nemyslela. 

 
- Čo ste tak nemyslela? 

- Že vy a Vilímek máte niečo spolu. 
 

- Niekto to povedať musel. 
- Nehovorím, že som to nepovedala. 

 
Nehovorila som to, čo hovorili  

potom iní. 
 

- Zabudnite na to. Je to za nami.  
- Naozaj sa nehneváte? 

 
- Samozrejme, že nie. 



Zdena: Já neříkám, že jsem to neřekla, já jsem to 
řekla,  
ale neříkala jsem to, co  
potom oni říkali.   
 
Anna: Zapomeňte na to, to už je za námi.  
Zdena: Opravdu se nezlobíte?  
 
Anna: Ne, jistě že ne.  
Zdena: Andulko a vemete za mně ten zejtřek? 
 
Anna: Samozřejmě.  
Zdena: Jste strašně hodná. Bořík bude hrozně 
rád. 
 
No tak Vám mockrát děkuju. Do smrti dobrý,  
jo? 
 
Anna: Není zač. (nezrozumiteľné) Zdena: 
Dobrou noc. Anna: Dobrou noc. Zdena: A v 
úterý Vám přinesu první sněženky.  
Anna: To budete moc hodná. 
Děkuju. 
 
- štartovanie auta 
 
- zvuk motora 
 
Karel: Dobrý večer. 
Anna: Dobrý večer. 
 
Karel: Já jsem Vás viděl v zrcátku. 
Anna: Jedete pozdě. My už máme zavřeno.  
 
Karel: Ale no tak, co pak, to se mně stává každý 
druhý den.  
Anna: Já už Vám nemůžu nic prodat.    
Karel: To nevadí, já přijdu zítra. 
 
Anna: A dneska máte co jíst? 
Karel: A co pak, to já si někam zajdu. 
 
Zítra sloužíte? 
Anna: Sloužím.  
 
Karel: A to nejdete ani trochu ven? 
Anna: Ne. Vy ano? 

- Andulka, zajtrajšok mi zoberiete? 
 

- Samozrejme. 
- Ste velmi milá. Bořík bude rád. 

 
Dakujem vám. Do smrti v dobrom. 

Áno? 
 

- Nie je za čo. Dobrú noc. 
- Dobrú noc. Donesiem vám snežienky. 

 
- To bude od vás velmi milé. 

Dakujem.  
 

ŠTARTOVANIE AUTA 
 

ZVUK MOTORA 
 

- Dobrý večer. 
- Dobrý večer. 

 
- Videl som vás v spätnom zrkadle.  

- Idete neskoro.  
 

- To sa mi stáva každý druhý deň.  
 

- Nemôžem vám už nič predať.  
- Nevadí. Prídem zajtra.   

 
- Dnes máte, čo jesť? 

- Niekde zájdem.  
 

Zajtra slúžite? 
- Slúžim.  

 
- Nejde ani trochu von? 

- Nie. Vy áno? 
 

- Tiež nie. Ísť na výlet sám... 
 

Moc sa mi nechce. Poznáte to. 
 

- Ani nie. Nikdy som sama na výlete 
nebola. Nepoznám to.  

 
- Majte sa pekne. 

- Vy tiež. 



 
Karel: Taky ne. Jet sám na výlet… 
 
To se mi nějak moc nechce, tak, znáte to. 
 
Anna: Vlastně neznám. Já jsem nikdy sama na 
výletě nebyla, tak neznám.  
 
Karel: Tak se mějte hezky. 
Anna: Vy taky. 
Karel: A zítra na shledanou. 
Anna: Na shledanou. 
 
Karel: A nechcete se se mnou svést? 
Anna: Ne, děkuju, já to mám kousíček.   
 
Karel: Já nemyslel domů. Já myslel  
na ten výlet.  
 
Vilímek: Na shledanou. 
Anna: Na shledanou. 
 
Tak to ne, na výlet, to rozhodně ne.  
 
Karel: Promiňte. 
Mlynářová: Dobrý den. 
Anna: Dobrý den.  
Mlynářová: Co pak si to nesete pěknýho. 
 
Anna: Víte, že ani nevím. Dali mi to,  
tak to nesu.  
 
Dobrý den. 
 
Nesu Vám ten koš. 
 
Nesu… nesu ten koš, co si tady soudruh vedoucí 
objednal. Na shledanou. 
 
Dominik: Udělalo se Vám nevolno? 
 
Anna: Málem, ale už je to v pořádku.  
 
A když mně přinesete bedínku  
šampanského, tak mně nic ke štěstí  
 
nebude chybět.  

- Dovidenia zajtra. 
- Dovidenia. 

 
- Nechcete sa so mnou zviesť? 
- Nie, Dakujem. Mám to kúsok. 

 
- Nemyslel som domov. Myslel som  

na ten výlet. 
 

- Dovidenia. 
- Dovidenia. 

 
- To nie. Na výlet, to rozhodne nie. 

 
- Prepáčte.  

 
- Dobrý deň? 

- Čo pekné si nesiete? 
 

- Viete, že ani neviem. Dali mi to,  
tak to nesiem.  

 
- Dobrý deň.  

 
Nesiem vám ten koš. 

 
Nesiem ten kôš, čo si súdruh vedúci 

objednal. Dovidenia. 
 

- Prišlo vám zle? 
 

- Skoro, ale už je to v poriadku. 
 

Ked mi prinesiete debnu  
šampanského, nič mi ku šťastiu 

 
nebude chýbať. 

 
- Ahoj.  

 
Ježkove oči! Vy máte službu? 

- Mám. Prečo sa pýtaš? 
 

- Znamená, že ju nemám 
a vstávala som zbytočne.   

 
- Nie. Som tu miesto Kaláškovej. 



 
Oli: Ahoj. 
 
Ježkovi zraky! Vy máte šichtu? 
Anna: Mám. Proč se ptáš? 
 
Oli: To znamená, že já ji nemám 
a vstávala jsem zbytečně. 
 
Anna: Ne. Já jsem tady místo Kaláškové. 
Oli: No proto, jinak mně normálně trefil šlak. 
 
Anna: Chceš zůstat tady, nebo půjdeš k regálu. 
 
 
Oli: Ne, ne. Zůstaňte tu Vy. Já jdu dospávat do 
skladu. Budu za kvasnicema.   
 
Karas: No hlavně buď za kvasnicemi 
(nezrozumiteľné). Oli: Dobrý den. 
 
Karas: Dobrý den, dobrý den. Jdeme, jdeme, 
jdeme, jdeme.  Andulko, co to na mně hrajete? 
 
Kdo Vám ten koš dal? 
Anna: Co pak jsem mohla tušit, že tam bude paní 
choť,  
zrovna když ten koš budu vracet? 
 
Karas: Jo. Co? Ne! 
 
No, poslechněte, Vy máte ale dar. Kam přijedete,  
tam kolem sebe dělat pěknej binec.  
 
Buďte tak hodná, Andulko. Uklidněte se. 
Už na to máte léta. 
 
Anna: Já jsem klidná až moc. Ale ti kolem mě 
tak nějak… 
 
Co uděláme s tím košem? 
Karas: No co  uděláme s košem? To je to 
nejmenší. Dáme ho holkám ke svačine jako za 
ROH. 
Anna: To je výborný nápad. 
 
Karas: No jo, vždyť oni byli mezi sebou takoví 

- Ešteže tak. Skoro ma trafil šlak.  
 

- Chceš zostať tu alebo pôjdeš 
k regálom? 

 
- Zostaňte tu vy. Pôjdem dospávať 
do skladu. Budem za kvasnicami. 

 
- Hlavne bud za kvasnicami. 

- Dobrý deň.   
 

- Dobrý deň.  Dobrý deň. Podme. 
Andulka, čo to na mňa hráte? 

 
Kto vám dal ten kôš?  

- Nevedela som, že tam bude 
 

manželka. Chcela som mu kôš vrátiť. 
 

- Aha. Čo? Nie! 
 

Vy máte ale dar, robiť neporiadok 
všade, kam prídete.  

 
Andulka, upokojte sa. 
Máte už svoje roky.  

 
- Ja som pokojná až moc.  
Len tí okolo mňa akosi... 

 
Čo urobím s tým košom? 

- To je najmenej. Dáme ho ako 
 

desiatu na schôdzi ROH. 
- Výborný nápad. 

 
- No áno, boli takí rozvadení 
a zrazu idú na spoločný výlet. 

 
Ona ešte príde, aby nestratili 

ani minútu. 
- Viete, že im to prajem. 

- To chápem. Dokonca si myslím, 
 

že ste tých dvoch dala dokopy. 
- Čo? (smiech) 

 



rozvadění a najednou jdou na společnej vejlet. 
 
A ona ještě přijde jako, aby spolu neztratili ani 
minutu.    
Anna. Víte, že jím to přeju? 
Karas: Jo? To chápu. Já si dokonce  
 
myslím, jestli Vy ty dva jste nedala dohromady. 
Anna: Co? (smiech)  
 
To si něco namlouváte. 
 
- zvuk motora 
 
- zvuk pokladní 
 
- pomalá hudba 
 
Anna: Hezký svátky přeju. Na shledanou. 
Kupujúca: Děkuju. Vám taky šťastný svátky. Na 
shledanou. Anna (veľmi potichu): Na 
shledanou. 
- pomalá hudba 
 
- pomalá hudba 
 
Karas (m.o.): Tak pěkně mazej. A příště už ti 
neplácám na holou, holčičko. Víš?  
  
- búchanie kladiva 
  
Anna: Jiřinko.  
Jiřinka: Přála jste si něco? 
 
Kubánková: Viděli jste ho? 
Anna: Koho? 
 
Kubánková: No toho dědka opelichanýho. 
Kupoval si u Vás šampus. 
 
Anna: A co se stalo? Nezaplatil? 
Kubánková: Hhh, něco daleko horšího. Povídal  
 
mi jestli bych ho nechtěla. Že je vdovec, že má 
peněz jako šlupek.  
 
A že mu bude o svátcích smutno.  

To si nahovárate. 
 

ZVUK MOTORA 
 

ZVUK POKLADNÍ 
 

ZNIE ROMANTICKÁ HUDBA 
 

- Pekné sviatky. Dovidenia. 
- Dakujem. Šťastné sviatky aj vám.  

 
ZNIE ROMANTICKÁ HUDBA 

 
STÁLE ZNIE ROMANTICKÁ HUDBA 

 
KARAS: Utekaj. Nabudúce dostaneš 

po zadku. Vieš? 
 

BÚCHANIE KLADIVA 
 

- Jiřinka. 
- Prajete si niečo? 

 
- Videla ste ho? 

- Koho? 
 

- Toho dedka. Kupoval si u vás 
šampanské.  

 
- Čo sa stalo? Nezaplatil? 

- Niečo horšie. Vraj, či by som 
 

ho nechcela? Že je vdovec 
 a má peňazí ako šupiek. 

 
Vraj mu bude cez sviatky smutno.  

- Čo ste mu povedala?   
 

- Aby v jeho veku myslel na modlenie 
a nie na takéto huncútstva.  

 
- Možno mu naozaj bude smutno.  

- Samozrejme, že bude. Ved aj mne.  
 

Tak to na svete chodí. Starý človek 
má rozjímať, nie sa s iným zabávať. 

 



Anna: Co jste mu odpověděla? 
 
Kubánková: Aby v jeho věku myslel na modlení 
a ne na takový lumpárny.  
 
Anna: Možná mu ale opravdu bude smutno.  
Kubánková: Samozřejmě že bude. Ale to mne 
tak, ne? 
Tak už to na světě chodí. Starý člověk má 
rozjímat 
a ne hledat toho druhého na povyražení.     
 
Kubánková: No a taky je mi moc divný,  
vodkuď ty peníze vůbec má.  
 
Zákazník (m. o.): (nezrozumiteľné) 
 
- pomalá hudba 
 
Anna: Promiňte, prosím Vás, já jsem… 
Zákazník (m. o.): (nezrozumiteľné) 
 
Jiřinka: Posílá Vám to ten pán,  
 
co právě odešel. 
  
- pomalá hudba 
 
Anna: Omluvte mně na okamžik, prosím Vás.  
 
- pomalá hudba 
 
Karas: Andulko, nebuďte smutná, 
za chvilku zavíráme.   
 
Anna: Já nejsem smutná.  
 
Peter: Přece si nebudu brát na vejlet kabát.  
Anna: Bude ti zima. Nemysli. 
 
Peter: Tak mi dej pod bundu třeba pět svetrů,  
ale kabát si nevezmu. 
 
Anna: Ale rukavice si vezmeš. 
Aspoň do kapsy.   
 
Michaela: Já jsem hotová. Kde to vázne?  

A tiež je divné,  
odkial tie peniaze má.   

 
ZÁKAZNÍK: Slanečkový.. 

 
ZNIE POMALÁ HUDBA 

 
- Prepáčte, prosím vás, ja som ... 

- Slanečkový. 
 

- Posiela vám to ten pán, 
 

čo práve odišiel. 
 

 ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

- Ospravedlňte ma na chvílku.  
 

ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

- Andulko, nebudte smutná. 
Za chvílku zatvárame.  

 
- Ja nie som smutná.  

 
- Nebudem si na výlet brať kabát. 

- Bude ti zima. Nevymýšlaj.  
 

- Daj mi po bundu aj päť svetrov, 
ale kabát si nevezmem.  

 
- Rukavice si vezmeš. 

Aspoň do tašky.  
 

- Som hotová. Kde to viazne? 
- Pristane ti to. 

Miša, dáš mi na Petra pozor? 
 

- Jasné, dám pozor na oboch. 
 

ZVONENIE  
 

- Hurá! Ocko je tu. 
- Ahoj! 

 
- Kde to viazne, ludkovia? Ideme.  

 



Anna: Tohle ti sluší. Michaela: Jo? 
Anna: Míšo, dáš mi na Petra pozor? 
 
Michaela: Jasně, dám pozor na voba.  
 
- zvonček 
Peter: Hurá! Táta je tady. 
Michaela: Ahoj. 
 
Jiří: Tak lidičky, kde to vázne, jedem.  
 
 
Anna: Tak zítra do sedmy večer  
ať se mi vrátíte.  
 
Peter: Neboj, mami. Já budu hlídat čas. 
Anna: Vzal sis kapesník? 
 
Peter: Jasně. Tak ahoj.  
Anna: Ahoj. No a co, pusu mi nedáš? 
 
Peter: Maminka, já na tebe budu vzpomínat. 
Anna: Ja na tebe taky.  
 
Michaela: A čti si knížku, aby ti  
nebylo smutno.  
 
Anna: Dobře budu. Míšo, víš  
cos mně slíbila. 
 
Michaela: Já vím. Ahoj.    
Anna: Ahoj. Děti mají jídlo rozdělené na dva 
dny.  
 
Jiří: To bylo zbyteční, já tam mám v autě 
spoustu. 
Anna: Tak šťastnou cestu.  
 
Jiří: No a ty se tady měj hezky, ahoj.  
 
Suseda: Jedou na výlet, že? 
Anna: Ano, jedou na výlet.  
 
Suseda: A s panem otcem, že? 
 
Anna: Ano, s panem otcem. 
Suseda: Vy s nima nejedete? 

- Zajtra do siedmej do večera 
nech sa vrátite. 

 
- Neboj mami, dám pozor na čas.  

- Vreckovku máš? 
 

- Jasné. Tak ahoj. 
- Ahoj. Pusu mi nedáš? 

 
- Mami, budem na teba myslieť. 

- Ja tiež. 
 

- Čítaj si knihu, aby ti 
nebolo smutno. 

 
- Dobre. Budem. Miša, vieš,  

čo si mi slúbila? 
 

- Viem. Ahoj. 
- Ahoj. Deti majú jedlo na dva dni. 

 
- To je zbytočné. Mám jedlo v aute. 

- Šťastnú cestu.  
 

- Maj sa tu pekne, ahoj.  
 

- Idú na výlet, však? 
- Áno. Idú na výlet. 

 
- S pánom otcom, však? 

 
- Áno, s pánom otcom.  

- Vy s nimi nejdete? 
 

- Nie. Ja s nimi nejdem. Dovidenia. 
- Dovidenia. 

 
BUCHNUTIE DVERÍ 

  
ZVUK VYSÁVAČA 

 
ZVONENIE 

 
- Čo je? Jej, mami, to si ty. 

Pod dalej. Nazdar. 
 

- Stretla som ich dolu. 



 
Anna: Ne, ja s nima nejedu. Na shledanou. 
Suseda: Na shledanou. 
 
- buchnutie dverí 
 
- zvuk vysávača 
 
- zvonček 
 
Anna: Co je? Jej, mami, to si ty. Nazdar.  
Pojď dál.  
 
Mama: Potkala jsem je dole.  
 
Chtěla jsem jim dát tu zajíce. Anna: Jee. 
Mama: Pacienti toho přinesli hromady. 
 
Ale jak jsem viděla toho chlapa,  
sem na všecko zapomněla.  
 
Tak si jeli na výlet. (ironicky) 
Anna: No, na výlet. 
 
Mama: No. Sami tři? 
Anna: Jak jinak. 
 
Mama: A co ty? 
Anna: Co já? 
 
Je mi hrozne smutno a cítím se být sama.  
 
Mama: A co pak by se tam někde u vás nenašel 
jeden jedinej mužskej, kerej by tě pozval na 
výlet? 
 
 - smiech 
 
- záverečné titulky na pozadí hudby 

 
Chcela som im dať tých zajacov.  

Pacienti toho priniesli vela.   
 

Ako som videla toho chlapa,  
na všetko som zabudla. 

 
- Išli na výlet. (ironicky) 

- Áno. Na výlet.   
 

- Sami traja? 
- Ako inak? 

 
- A čo ty? 
- Čo ja? 

 
Je mi veľmi smutno a cítim sa sama. 

 
- Čo sa tam u vás nenašiel jediný 

chlap, ktorý by ťa pozval na výlet? 
 

SMIECH 
 

ZNIE VESELÁ HUDBA 
 

STÁLE ZNIE VESELÁ HUDBA 
 

ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

ZNIE POMALÁ HUDBA 
 

© Rozhlas a televízia Slovenska 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1351/SO/2021 
Programová služba: EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s. 
Číslo licencie: R/112, RD/27 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1351/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EXPRES, vysielateľa D.EXPRES, k.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                            Z: PgO 
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Sťažnosť č.     1351/SO/2021 zo dňa 7. 9. 2021 

Sťažovateľ:         fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:      komunikát Kriminálne spisy – Keď vrahmi sú deti 

Deň a čas vysielania:    7. 9. 2021 cca 14:30 h 

Označenie podľa JSO:  - 

 

Programová služba:   EXPRES 

Vysielateľ:    D.EXPRES, k.s. 

Číslo licencie:    R/112, RD/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dátum:     16. 11. 2021  



OBSAH  SŤAŽNOSTI:  
„Dobrý deň, chcem nahlásiť upútavku na podcast Kriminálne spisy, ktorú púšťajú na rádiu 
Expres. Momentálne púšťajú túto upútavku: 
https://podmaz.sk/podcast/kriminálne-spisy/6780120028-trailer-ked-vrahmi-su-deti 
Mám doma trojročnú dcéru a dvojmesačného syna a príde mi to maximálne nevhodné, aby 
práve toto počúvali. Niekedy v éteri dokonca pustia aj úryvok z najnovšieho kriminálneho 
príbehu (podotýkam cez deň). Prosím Vás, zakážte im púšťať upútavky na tieto Kriminálne 
spisy počas dňa. Za Vaše porozumenie a skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.“ 
 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  
 
§ 19 - Ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti  
1) Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú  
b) propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať 
alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického 
či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k 
etnickej skupine,  
  
§ 20 - Ochrana maloletých 
1) Vysielateľ je povinný 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. 
 
3) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej 
programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na 
ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa 
osobitného predpisu 28a) (ďalej len "jednotný systém označovania"). 
 
4) Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných 
zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s 
podmienkami ustanovenými osobitným predpisom. 28a)  
 
§ 32 Reklama a telenákup 
4) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby ním vysielaná reklama a telenákup 
a) boli čestné a slušné, 
b) nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov, 
c) určené maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahovali nič, čo by mohlo poškodiť ich 
záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť. 
 
Vyhláška č. 589/2007 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 3. decembra 
2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 
audiovizuálnych  diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania:  
 
§ 2 ods. 1 
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu 

https://podmaz.sk/podcast/krimin%C3%A1lne-spisy/6780120028-trailer-ked-vrahmi-su-deti


maloletých do 18 rokov, ak obsahujú 
a) vulgárny jazyk alebo obscénne vyjadrovanie, 
b) prezentáciu alebo propagáciu negatívneho správania a foriem závislostí spracované 
formou 
zľahčovania alebo ospravedlňovania, zvlášť závislostí, akými sú alkoholizmus, fajčenie, 
drogové alebo hráčske závislosti, alebo 
c) sexuálne prejavy, sexuálne násilie alebo sexuálne deviácie prezentované alebo spracované 
v texte. 
 
§ 2 ods. 2 
Zvukové záznamy umeleckého výkonu a programy alebo iné zložky rozhlasovej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
ak obsahujú 
a) prezentáciu alebo propagáciu fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, alebo 
b) prezentáciu, propagáciu alebo prejavy neznášanlivosti alebo nenávisti voči jednotlivcom aj 
skupinám. 
 
§ 2 ods. 3 
Obsah zvukových záznamov umeleckých výkonov a programov alebo iných zložiek rozhlasovej 
programovej služby sa posudzuje z hľadiska kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v slovesnom diele alebo hudobnom diele, programe alebo 
inej zložke, spôsobu a formy vyjadrenia vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a 
morálneho posolstva diela, ako aj z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich 
kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v texte slovesného alebo hudobného diela, programe 
alebo inej zložke rozhlasovej programovej služby. 
 
§ 3 ods. 2 
Audiovizuálne diela, zvukové záznamy umeleckého výkonu, multimediálne diela, programy 
poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, programy alebo 
iné zložky programovej služby, ktoré primárne nie sú vyrobené a určené maloletým a 
neobsahujú kritériá nevhodnosti alebo neprístupnosti, sa klasifikujú ako vhodné pre všetky 
vekové skupiny maloletých. 
 
§ 4 ods. 1 
Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre 
vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00  
hodinou. 
 
§ 4 ods. 2 
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná a neprístupná 
pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a 
neprístupnosti podľa § 1 ods. 1. Upútavka podľa prvej vety sa zaraďuje do vysielania medzi 
20.00 a 06.00 hodinou. 
 
§ 4 ods. 3 
Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov 
sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou. 
 
 



 
§ 4 ods. 4 
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na upútavku klasifikovanú ako nevhodná pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodná pre vekovú skupinu maloletých od 15 
rokov, ktorá neobsahuje kritériá nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 1 ods. 1 a 2. 
 
§ 6 ods. 7 
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné a 
neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa pred začiatkom ich vysielania 
označujú zvukovým ohlásením: "Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 
18 rokov.". 
 
§ 6 ods. 8 
Programy alebo iné zložky rozhlasovej programovej služby klasifikované ako nevhodné pre 
vekovú skupinu maloletých do 15 rokov sa pred začiatkom ich vysielania označujú zvukovým 
ohlásením: "Tento program je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.“ 
 

ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu:  

  Sťažovateľ vo svojej sťažnosti poukazuje na odvysielanie komunikátu, ktorý 
upozorňuje na vysielanie podcastu Kriminálne spisy (s podtitulom Keď vrahmi sú deti) 
vysielaného počas dňa na rozhlasovej programovej službe EXPRES. 
 
K predmetnej sťažnosti sme monitorovali záznam vysielania zo dňa 7. 9. 2021 v čase od 
12:00 h do 16:00 h, t. j. 4 hodiny vysielacieho času. V priebehu monitorovania sme zistili, že 
predmetný komunikát Kriminálne spisy (s podtitulom Keď vrahmi sú deti) bol odvysielaný 
počas trvania programu Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom v čase o cca 
14:30:20 h v trvaní cca 40 sek., v rámci reklamného bloku trvajúceho od cca 14:29:20 h do 
14:31:19 h. 
 
Popis komunikátu: 
14:30:20 Kriminálne spisy 
Detský chichot, sugestívne hudobné tóny so zvukmi pripomínajúcimi zvončeky, zvuky 
pripomínajúce pohmkávanie. 
Mužský hlas: „Nie každý detský smiech je nevinný. V týchto prípadoch bol predzvesťou 
blížiacej sa smrti. Pretože vrahmi boli tí, od ktorých by to nikto nečakal. Deti. Nové 
kriminálne spisy. Päť skutočných príbehov, v ktorých chladnokrvnosť detí zabíja. Novú sériu 
Keď vrahmi sú deti nájdete už čoskoro na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.“   
V pozadí povzdych, detský chichot, melódia stupňujúca napätie, tlmená detská vrava, detský 
smiech, emotívne stupňujúce sa hudobné tóny s ojedinelými vyššími tónmi (s použitím 
pravdepodobne waterphonu), zvuk pripomínajúci silený detský smiech, z diaľky sa tlmene 
ozývajúci detský výkrik: „Mamíííí“, hororová hudba s gradáciou vyvolávajúca tenziu 
a stupňujúcou sa hlasitosťou.  
Ženský hlas: „Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre 
poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.“  (do 14:31:00) 
 
Vzhľadom na obsah sťažnosti je nutné pripomenúť, že komunikát odvysielaný v rámci 
rozhlasovej programovej služby, nie je možné hodnotiť z hľadiska § 19 ods. 1 písm. d) a § 19 



ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, nakoľko sa dané ustanovenia týkajú 
vysielania televíznej programovej služby. 
Monitorovaný komunikát ako je z jeho obsahu zrejmé, nepropaguje obsah, ktorý má byť 
súčasťou vysielania predmetnej rozhlasovej stanice, takže nejde o upútavku a ako na taký sa 
naň nevzťahujú ustanovenia JSO týkajúce sa upútaviek (§ 4 ods. 2 a 4). 
V prípade odvysielaného komunikátu ide o reklamu propagujúcu obsah šírený 
prostredníctvom podcastov. 
 
Obsah predmetného komunikátu sme posudzovali na základe nasledovných ustanovení: 
 
§ 19 ods. 1 písm. b) a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

• § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. ktoré uvádza, že audiovizuálna 
mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú „propagovať 
násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo 
hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, 
politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k 
národnosti alebo k etnickej skupine. 

• § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. ktoré uvádza, že vysielateľ je povinný 
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. 

  
Z obsahu samotného komunikátu, ktorý sa odvoláva na podcastovú aplikáciu vyplýva, že 
obsahom predmetného podcastu Kriminálne spisy – Keď vrahmi sú deti sú skutočné 
kriminálne prípady. Ide o päťdielny špeciál Rádia Expres, odvysielaný od 9. 9. 2021 
v podcastovej aplikácii. Skutočnými kriminálnymi prípadmi budú sprevádzať herec Martin 
Kaprálik a psychologička Sylvia Dančiaková. Podľa  Kriminálne spisy: Trailer: Keď vrahmi 
sú deti on Apple Podcasts tento podcast obsahuje násilné a sexuálne scény a preto nie je 
vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov, ani pre citlivé povahy.  
Takéto upozornenie obsahuje v závere aj nami monitorovaný komunikát s odkazom na daný 
podcast. V obsahu komunikátu zaznejú rôzne sugestívne zvuky a tóny, typické pre hororovú 
tvorbu, ktoré svojou intenzitou a expresivitou umocňujú hovorené slovo a môžu 
v poslucháčovi vyvolať pocity tenzie či strachu. Okrem toho v komunikáte akoby v podmaze 
odznie tlmený detský smiech i výkrik dieťaťa: „Mamíííí!“, ktorý môže u maloletých 
poslucháčov vyvolávať nepríjemné pocity.  
Na webovej stránke https://www.expres.sk/kategoria/kriminalne-spisy/ sa uvádza, že „ide 
o mrazivé osudy detí, šialené mysle vrahov a násilníkov. Ide tu o ponor do hlbín policajných 
archívov a pripomenutie najhrôzostrašnejších prípadov, ktoré otriasli nervami aj tých 
najlepších vyšetrovateľov a psychológov. Toto je skutočné krimi, ktorým vás bude sprevádzať 
herec Martin Kaprálik a psychologička Sylvia Dančiaková.“ 
Je zrejmé, že pojem vražda, obzvlášť v spojení  vrahmi sú deti môže vyvolať v poslucháčovi 
nepríjemné pocity. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z r. 2003 je tento pojem 
definovaný ako úmyselné zabitie človeka, čo môžeme pokladať za akt násilia. Zákon č. 
308/2000 Z. z. neobsahuje definíciu pojmu násilie, avšak na vymedzenie tohto pojmu za 
účelom určenia obsahov, ktoré spadajú pod tento pojem, možno podporne využiť odbornú 
literatúru, konkrétne definíciu pojmu násilie obsiahnutú v príspevku Ivana Podmanického1 

                                                 
1 Ivan Podmanický - Prevencia – vnútorná sloboda a zodpovednosť.  In Stop násiliu v programoch TV. Bratislava : Prix 
Danube’97, Slovenská televízia Bratislava, 1997, s. 16 

https://podcasts.apple.com/sk/podcast/trailer-ke%C4%8F-vrahmi-s%C3%BA-deti/id1551348251?i=1000534083416
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/trailer-ke%C4%8F-vrahmi-s%C3%BA-deti/id1551348251?i=1000534083416
https://www.expres.sk/kategoria/kriminalne-spisy/


ktorý citoval T. M. Williamsa, M. L. Zabracka a L. A. Joya2, podľa ktorých je násilie 
„správanie, ktoré spôsobuje škodu, či už fyzickej alebo psychickej povahy vrátane explicitných 
a verbálnych útokov.“  

Vychádzajúc z tejto definície si myslíme, že v komunikáte sa nevyskytovali žiadne 
opisy správania, ktoré by mohli spôsobiť ujmu akejkoľvek povahy, nezaznamenali sme v ňom 
žiadne explicitné ani verbálne útoky. V komunikáte nezazneli žiadne podrobné informácie o 
tom, akým spôsobom prišlo k násilnému aktu vraždy (okrem už spomínaného verbálneho 
vyjadrenia, že vrahmi boli deti).  

Predmetný komunikát slovne nepropagoval ani nevyzdvihoval do popredia násilie, 
ktoré sa v tomto podcaste pravdepodobne vyskytuje, nakoľko ide skutočné kriminálne činy, 
patriace medzi tie najhrôzostrašnejšie.  Podľa nášho názoru bol komunikát spracovaný tak, že 
nemohlo dôjsť k ohrozeniu fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých. 
 
Na základe vyššie uvedeného si myslíme, že vysielateľ odvysielaním predmetného 
komunikátu neporušil vyššie citované ustanovenia. 
 
§ 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z 

Odvysielaný predmetný komunikát je vzhľadom na svoju povahu mediálnou 
komerčnou komunikáciou, odvysielaný v rámci reklamného bloku. V tomto prípade je 
potrebné ho analyzovať aj v súvislosti s ustanovením § 32 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., 
ktoré zakotvuje pre vysielateľa povinnosť, aby ním vysielaná reklama bola čestná a slušná. 
Toto ustanovenie absolútne vylučuje vysielanie neslušného obsahu v reklame. Pojem „slušné“ 
nie je v zákone č. 308/2000 Z. z. definovaný. Spadá teda do kategórie neurčitých pojmov, 
ktorých výklad na účely výkonu dohľadu nad vysielaním spadá pod kompetenciu samotného 
správneho orgánu.  
Vychádzajúc z Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z roku 2003 a zo Synonymického 
slovníka slovenčiny z roku 2004 možno pojem slušný charakterizovať ako „vyhovujúci 
pravidlám spoloč. správania, zdvorilý, poriadny“, „taktný“, „mravný“, pričom ako opak sú 
uvedené najmä pojmy „• nemravný (...) • neprístojný • nemiestny • kniž. impertinentný • 
zastar. nesvedčný (spoločensky nenáležitý) (...) • necudný • lascívny • pejor.: obscénny • oplzlý 
(nevhodný z hľadiska morálky) • dvojzmyselný (skryto neslušný) • hrubý • drsný • vulgárny • 
ordinárny • “. 

Na základe vyššie popísaného komunikátu si myslíme, že počas jeho trvania sa v ňom 
nevyskytli žiadne neprístojné či neslušné obsahy a môžeme skonštatovať, že vysielateľ 
neporušil citované ustanovenie o reklame. 
 
§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Predmetný komunikát sme taktiež analyzovali v súvislosti s ustanovením § 20 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z. z., ktoré upravuje povinnosť vysielateľa „zohľadniť vekovú vhodnosť 
programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové 
zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom.“  
Časovo obmedzené je iba vysielanie programov a zložiek programovej služby, ktoré napĺňajú 
kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov (§2 ods.2) alebo napĺňajú kritériá 
nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov (§2 ods. 1).  
Na základe monitoringu konštatujeme, že z hľadiska JSO neobsahoval  odvysielaný 
komunikát žiadne z kritérií nevhodnosti do 15 rokov, ani nevhodnosti a neprístupnosti do 18 
rokov, takže jeho časové zaradenie vo vysielaní nebolo v rozpore s  § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
                                                 
2 Tannis MacBeth Williams, Merle L Zabrack, Lesley A. Joy - The Portrayal of Aggression on North American Television - 
Journal of Applied Social Psychology, 1982, 12(5), 360-380. 

http://slovniky.korpus.sk/?w=vyhovuj%C3%BAci&c=H202&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=zdvoril%C3%BD&c=H202&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=poriadny&c=H202&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs


 
 
 
 
 
ZÁVER:   
 

Nazdávame sa, že vysielateľ D. EXPRES, k.s. odvysielaním komunikátu Kriminálne 
spisy – Keď vrahmi sú deti dňa 7. 9. 2021 o cca 14:30 h na programovej službe EXPRES 
neporušil príslušné ustanovenia zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



       K bodu č. 
57    

Popis/Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania 
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1351/SO/2021) 
 
 
Monitorované vysielanie: Kriminálne spisy – Keď vrahmi sú deti  
Vysielané dňa: 7. 9. 2021  
Čas vysielania: cca 14:30 h  
JSO: - 

 
Časový kód záznamu RVR cca:  
 
Cca  12:00:00 začiatok záznamu vysielania  
− stručný prehľad správ 
12:00:20 – 12:07:30 Veľké správy rádia Expres 
šport, počasie, dopravný servis 
12:10:48 – 12:46:58 Braňo Závodský naživo 
predpoveď počasia 
džingel 
12:47:26 – 12:49:30 reklamný blok 
džingel 
dopravný servis so sponzorským odkazom 
Expres hity nonstop  
džingel 
12:59:00 – 13:00:00 reklamný blok  
džingel 
− stručný prehľad správ 
13:00:01 Krátke správy, šport, počasie, dopravný servis 
Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom 
džingel 
13:29:00 – 13:31:17 reklamný blok 
džingel 
dopravný servis so sponzorským odkazom 
Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom 
džingel 
13:40:11 – 13:40:53 reklamný blok 
džingel 
Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom 
džingel 
13:58:10 – 13:59:32 reklamný blok 
džingel 
− stručný prehľad správ 
14:00:00 Krátke správy, šport, počasie, dopravný servis 
džingel 
Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom 
14:28:00 počasie, infoflesh (1 min) 
džingel 
14:29:20 – 14:31:19 reklamný blok 



reklama Lidl 
reklama, odkaz  na kvalifikáciu futbalu Slovensko - Cyprus 
 
14:30:20 komunikát  Kriminálne spisy 
Detský chichot, sugestívne hudobné tóny so zvukmi pripomínajúcimi zvončeky, zvuky 
pripomínajúce pohmkávanie. 
Mužský hlas: „Nie každý detský smiech je nevinný. V týchto prípadoch bol predzvesťou 
blížiacej sa smrti. Pretože vrahmi boli tí, od ktorých by to nikto nečakal. Deti. Nové 
kriminálne spisy. Päť skutočných príbehov, v ktorých chladnokrvnosť detí zabíja. Novú sériu 
Keď vrahmi sú deti nájdete už čoskoro na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.“   
V pozadí povzdych, detský chichot, melódia stupňujúca napätie, tlmená detská vrava, detský 
smiech, emotívne stupňujúce sa hudobné tóny s ojedinelými vyššími tónmi (s použitím 
pravdepodobne waterphonu), zvuk pripomínajúci silený detský smiech, z diaľky sa tlmene 
ozývajúci detský výkrik: „Mamíííí“, hororová hudba s gradáciou vyvolávajúca tenziu 
a stupňujúcou sa hlasitosťou.  
Ženský hlas: „Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre 
poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.“  (do 14:31:00) 
 
reklama na Planeo elektro 
džingel 
dopravný servis so sponzorským odkazom 
Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom 
džingel 
14:57:34 – 14:59:59 reklamný blok 
džingel 
15:00:30 stručný prehľad správ 
15:00:50 Krátke správy, šport, počasie, dopravný servis 
džingel 
Bohatý utorok – hudobné hity s moderátorským vstupom 
počasie 
15:25:52 infoflesh 
džingel 
15:27:00 – 15:29:15 reklamný blok 
džingel 
dopravný servis so sponzorským odkazom 
hudobné hity s moderátorským vstupom 
džingel 
15:37:28 – 15:38:48 reklamný blok 
džingel 
hudobné hity s moderátorským vstupom 
džingel 
15:59:16 – 16:00:00 reklamný blok 
 
16:00:00 koniec záznamu vysielania 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1382/SO/2021 
Programová služba: TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Číslo licencie: TD/17 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1382/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6.12.2021                                Z: PgO 
 
  
 

  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sťažnosť č.:     1382/SO/2021 zo dňa 23. 9. 2021  

Sťažovateľ:         fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:      Policajná akadémia 2 

Deň a čas vysielania:    18. 9. 2021 o 10:44 h  

Označenie podľa JSO:   

 

Programová služba: TV MARKÍZA 

Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

Číslo licencie: TD/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Dátum:  16. 11. 2021 



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
„..Podávam sťažnosť na vysielanie TV Markíza, program Policajná akadémia 2 v sobotu 
18.9.2021 o 11:00 kedy je pri televízii najviac detí.  
V programe sa nachádzali erotické scény, konkrétne nahé poprsie ženy bez akejkoľvek 
cenzúry. Program bol označný 12. Takýto program určite nepatrí do vysielania v sobotu o 
11:00 kedy program môžu sledovať aj deti, obzvlášť ak sú v ňom erotické scény.  
Žiadam radu o preskúmanie mojej sťažnosti.“ 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
 
§ 20 - Ochrana maloletých 
1) Vysielateľ je povinný 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. 
3) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej 
programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na 
ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa 
osobitného predpisu 28a) (ďalej len "jednotný systém označovania"). 
 
Vyhláška č. 589/2007 Z. z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 3. decembra 
2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych  
diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo 
iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania: 
§ 1 ods. 1 
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom  
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej  
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu  
maloletých do 18 rokov, ak obsahujú  
a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo  
krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie  
prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania,  
b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,  
c) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej  
diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie  
šikanovania,  
d) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo  
hráčska závislosť formou zábavy alebo zobrazenie používania zbrane ako útočného  
prostriedku formou zábavy,  
e) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na  
prezentáciu erotiky a erotických tém,  
f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú  
prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo  
sexuálnymi deviáciami, alebo  
g) zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v žánri horor. 
 
§ 1 ods. 2 
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom  
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 



programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
ak obsahujú 
a) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, 
b) týranie zvierat, 
c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, 
d) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová 
alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa 
spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného 
prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia, 
e) zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa 
prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na 
nebezpečenstvo a možné následky tohto správania, 
f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo 
g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov. 
 
§ 1 ods. 3 
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, 
ak obsahujú 
a) zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na 
vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený predpoklad neadekvátnej 
interpretácie zobrazeného obsahu, 
b) zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých 
bytostiach, zobrazenie následkov živelných pohrôm alebo dopravných nehôd na živých 
bytostiach, 
c) zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné, 
d) zobrazenie násilných aktov, 
e) zobrazenie následkov násilných aktov, 
f) zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete 
reálneho sveta, 
g) zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo 
zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov, 
h) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by 
mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov 
maloletých detí, 
i) zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie, 
j) zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví 
dostatočne zreteľné, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o 
nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna 
interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania, alebo  
k) slovnú agresivitu alebo expresívne 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 12 rokov. 
 
 



§ 1 ods. 5  
Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných 
prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných 
zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska 
a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v 
programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v 
programe alebo inej zložke programovej služby, 
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií 
vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva 
diela alebo programu a 
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v 
diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.  
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Sťažnosť smerovala voči programu Policajná akadémia 2, ktorý bol označený ako nevhodný 
pre maloletých do 12 rokov. Sťažovateľ namieta, že v programe sa vyskytovali „...erotické 
scény, konkrétne nahé poprsie ženy bez akejkoľvek cenzúry...“ 
 
Na webovej stránke www.csfd.cz je film Policajná akadémia 2 charakterizovaný nasledovne: 
„Obdobie štúdia je na konci, noví policajti nielen úspešne zložili skúšky, ale aj priamo v akcii 
dokázali, že sú schopní zvládnuť čokoľvek. Do čerstvých absolventov akadémie vkladá veliteľ 
Lassard  všetku svoju dôveru a  preloží ich na predmestie Los Angeles, do šestnásteho okrsku, 
ktorého veliteľom je Lassardov brat. Ten je momentálne zaneprázdnený riešením vážnej 
situácie v mestečku. Čoraz častejšie sa neochotne stretáva s rastúcim zločinom. Miestne 
obyvateľstvo sa obáva predovšetkým  nebezpečnej punkerskej bandy, vedenej divokým Zedom. 
Čerství policajti dostanú za úlohu obnoviť v uliciach poriadok a s vervou, sebe vlastnou, sa 
pustia do práce, čím premenia ulice v oázu absurdného chaosu. Súčasne sa rozhorí 
nemilosrdná vojna s punkermi a Mahoney (Steve Guttenberg) je vyslaní ako zved do jej 
stredu...“ 
 
Vzhľadom na obsah sťažnosti sme program analyzovali v súvislosti s ustanovením § 20 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z. (účinný od 1. 1. 2014), podľa ktorého je vysielateľ v súvislosti 
s klasifikáciou programov povinný „... zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania 
ustanovený podľa osobitného predpisu (ďalej len JSO).“ Osobitným predpisom je v tomto 
prípade Vyhláška č. 589/2007 Z. z. (účinná od 1. 1. 2014) ustanovujúca podrobnosti 
o používaní JSO.  
 
V priebehu monitorovania sme zaznamenali nasledovné scény, v ktorých bola zobrazená 
nahota: 
10:54:42 Ozve sa zatrúbenie. Dve mladé ženy ležiace na deke sa zľaknú a nadvihnú sa. Na 
sebe majú oblečený spodný diel plaviek. Ich prsia sú odhalené (záber trvá cca 2-3 sek.). 
Sadnú si a rýchlo si prekrývajú prsia rukami. Na ich tvárach vidieť, že od ľaku kričia. 
 
11:39:27 Mauser vchádza do šatne. Je nahý. Kamera ho sníma zozadu (záber trvá cca 2-3 
sek.). 
 
Taktiež sme zaznamenali jednu milostnú scénu: 

http://www.csfd.cz/


11:54:33 Tackleberry stojí pred dverami bytu Kirklandovej. Po rozpačitej chvíli si navzájom 
vyznávajú lásku. Tackleberry vstupuje do bytu, vášnivo pobozká Kirklandovú a zavrie dvere. 
Začnú sa konečne oslovovať menami. Kirklandová dá dole Tackleberriemu sako. Tackleberry 
si ľahne na posteľ. Kirklandová mu sníma z tela rôzne zbrane, ktoré má skryté pod oblečením 
a hádže ich na zem. Prestrih. Pár sedí na posteli (Tackleberry stále celý oblečený, Kirklandová 
má na sebe pravdepodobne negližé) a bozkáva sa. Tackleberry sníma zbrane z tela 
Kirklandovej. Prestrih. Pár leží vedľa seba na posteli. Kirklandová si z oblasti výstrihu 
vyberie malú strelnú zbraň a hodí ju na zem. Ozve sa zvuk vypnutia svetla a nastane tma. 
 
Počas trvania programu sme zaznamenali aj nasledovné problematické výrazy: 
• řitilezec. Podľa Slovníka spisovného jazyka českého sa týmto hanlivým pojmom 

pomenúva   
podlézavý člověk, patolízal (kt. "leze někomu do řiti"): 

10:55:36 Mauser je spokojný. Komisár mu vraví: „Mauser, jsi největší řitilezec, jakýho jsem 
kedy poznal.“  Mauser mu ďakuje, vraví, že sa vynasnaží. 
 
• tupče . Podľa Slovníka spisovné češtiny pro školu a veřejnost sa hanlivý pojmom  tupec 

označuje tupý člověk, hlupák: 
10:57:23 Mauser: „...když padnou, jdu na místo Lassarda a musím mít někoho jako velitele 
hídek. A jestlipak víš, kdo to bude?“ 
Proctor: „Kdo?“ 
Mauser: „No, tupče, ty!“  
 
• blbče. Podľa Slovníka spisovné češtiny pro školu a veřejnost sa hanlivý pojmom blb 

označuje velký hlupák, pitomec, idiot. 
• arciblba. Pojem arciblb sa v českých slovníkoch neuvádza. V hovorovej reči sa uvedeným 

pojmom pomenúva naozaj veľký hlupák: 
10:59:57 Mauser prideľuje Hooksovej prácu v kancelárii. Napodobňuje jej piskľavý hlas 
a smeje sa. 
Hooksová je sklamaná. Vraví: „Blbče.“ 
11:23:38 Bar. Policajti si pripíjajú. Mahoney: „Pánové, rád bych pronesl přípitek. Na 
poručíka Mausera. Ach ne, ne, ne, ne. Na arciblba na okrsku.“ 
 
• pitomec, pitomče.  Podľa Slovníka spisovného jazyka českého sa hanlivým pojmom 

pitomec pomenúva  pitomý člověk, velký hlupák: 
11:09:40 Služobne starší policajt vraví Jonesovi: „Jonesi, u mne jsež pořád pitomec. Od 
černejch jsem si nedal nic nakecat a nedám si ani teďkon.... Tiež vraví, že Jones nemôže ani 
premýšľať, ani dýchať, až kým mu to nedovolí on.  
11:57:13 Pri príprave jedla kuchárovi vyletí nejaký kúsok a trafí Peta do čela. Pete: „Pitomče 
jeden!“ 
 
• prdla. Pojem prdla sa v takom význame, v akom bol použitý v programe, nenachádza 

v českých slovníkoch. V hovorovej reči sa uvedený pojem používa vo význame praskla. 
• sakra (4x). Podľa Slovníka spisovného jazyka českého sa uvedeným expresívnym pojmom 

vyjadřuje silnější zaklení, pocity nevole, odporu n. nelibosti, podivu, překvapení: 
11:09:58 Nasadnú do auta a Jones začne nepozorovane vydávať zvuky.  
Kolega: „Och sakra, prdla nám asi duše.“  
11:39:31 Mauser: „....dejte mi tý ruce z vlasů! Mý vlasy! Si tupec? No tak už dost těch 
žertů...sakra, pomozte mi!“ 



11:39:31 Mauser: „....dejte mi tý ruce z vlasů! Mý vlasy! Si tupec? No tak už dost těch 
žertů...sakra, pomozte mi!“ 
11:44:40 Fackler oslovuje zlodeja áut, ktorý niečo robí s motorom. Je k nemu slušný, 
upozorňuje ho, že by to nemal robiť. Omylom udrie do otvorenej kapoty auta a zlodeja do nej 
privrie. Zlodej: „Ježííš, sakra.“ Fackler sa ospravedlňuje. 
12:25:15 Mauser chce spustiť Facklera na lane do jaskyne. Nedopatrením však do jaskyne 
padá Mauser a ostane visieť vo vzduchu pripútaný za nohu. Vraví: „Sakra.“ 
 
• prdel. Podľa Slovníka spisovné češtiny pro školu a veřejnost sa o.i. týmto hrubým výrazom 

označuje zadnice, zadek: 
11:26:31 Mauser si sám pre seba vraví: „Dnes, či zítra, Mahoney tě popadnu za prdel.“ 
 
• chcát. Podľa Slovníka spisovného jazyka českého sa tento vulgárny pojem používa vo 

význame močit.  
11:28:00 Na pumpu prichádza policajné auto s Facklerom. Fackler má problém. Nástojčivo 
klope na okienko. Zamestnanec: „Berete benzín?“ 
Fackler: „Tak jdete chcát jinam!“ 
 
• krucifix, krucinál. Podľa Slovníka spisovného jazyka českého sa o.i. týmito expresívnymi 

pojmami pomenúva zaklení vyjadřující 
1. zlost, roztrpčení, nevoli, odpor: k., to je smůla! 
2. podiv, překvapení: k., ten se dovede bránit; k., to si dáme!; k., to byl gól! 

11:39:21 Mauser: „...héj, co je to za vtip?! Krucifix! Mauser vylieza zo sprchy. 
12:28:06 Mauser sa stále kýva dolu hlavou na lane a kričí: „Odvažte mně, krucinál!“ 
 
• k čertu (3x). Podľa Slovníka spisovného jazyka českého sa o.i. sa pojem čert používa (v 

zaklení a ve spoj. citoslovečné platnosti) vyjadřuje rozhořčení, zlost ap.: č. do toho!; k 
čertu!; u všech čertů!; ke všem čertům!; u čerta ďábla!; kýho čerta!; čerte ďáble!: 

11:41:40 Mauser sa pozerá do zrkadla. Je zdesený. Proctor ho presviedča, že potrebuje 
parochňu. Mauser: „Co to, k čertu, kecáte? A co uděláme s tímhle tím?“ Dvíha ruky, na 
ktorých má prilepené vlasy. 
11:48:28 Lassard: „Co se to tu děje? 
Mauser: „Nic pane, právě sem tý muže pokáral.“ 
Lassard: „Tak, k čertu, s vaším káraním!“ 
12:22:56 Prichádza aj Mauser. Je nahnevaný. Vraví: „Co to, k čertu, provádíte?“ 
 
• hubu (2x). Podľa Slovníka spisovného jazyka českého hrubý pojem huba o.i. pomenúva 

ústa jako část obličeje; obličej vůbec. Slovné spojenie drž hubu sa v hovorovej reči 
používa, keď chceme niekomu povedať, aby už nerozprával, bol ticho: 

12:13:47 Mahoney sa vrhne na policajta, vezme mu zbraň. Vraví: „Ani hnout a drž hubu...!“ 
12:20:15 Mahoneymu sa úkryt páči. 
Zed (pôsobí a správa sa veľmi excentricky): „....měl jsem ženskou, která jsem chodila jednou 
za tejden...vyhodil jsem ji.“ 
Mahoney: „Vážně? Vědel bych o někom.“ 
Zed: „Drž hubu!“ 
 
 
Predmetný program sme posudzovali z hľadiska formy a spôsobu spracovania, intenzity 
a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií a charakteru programu tak, ako to uvádza  
§ 1 ods. 5 vyhlášky 589/2007 Z. z., ako i z kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií 



nevhodnosti. Monitorovaný program je komédia z 80-tych rokov minulého storočia. Dej  
pôsobí veľmi naivne a skladá sa často až z groteskne pôsobiacich situácií. V priebehu trvania 
filmu majú najúspešnejší absolventi policajnej akadémie za úlohu pomôcť v boji s gangom, 
ktorý šikanuje miestne obyvateľstvo. Počas monitorovania sme zaznamenali dve scény, 
v ktorých bola zobrazená nahota. Scény korelovali s komediálnym charakterom programu 
a neboli súčasťou milostnej/sexuálnej scény. Zábery na intímne partie (ženské prsia a mužský 
zadok) trvali necelé tri sekundy a neboli dominantným prvkom programu. Myslíme si, že 
zobrazené situácie zodpovedali kritériám nevhodnosti do 12 rokov (§1 ods. 3 písm. h) JSO). 
V priebehu monitorovania sme tiež zaznamenali jednu milostnú scénu (bez zobrazenia 
nahoty), ktorá svojím charakterom napĺňala kritérium nevhodnosti pre maloletých do 12 
rokov, ktoré je uvedené v ustanovení § 1 ods. 3 písm. i) vyhlášky. 
V programe sa tiež vyskytovali expresívne vyjadrenia řitilezec (slovenský ekvivalent 
riťolezec), tupče (tupec), blbče (blbec, hlupák), arciblba (megablbec, megahlupák), pitomec, 
pitomče (hlupák), prdla (prdla vo význame praskla), sakra (4x), prdel (riť), krucifix, krucinál, 
k čertu (do čerta), drž hubu (2x) a jedno intenzívnejšie vyjadrenia chcát (šťať). Myslíme si, že 
intenzita a frekvencia uvedených vyjadrení je nízka a vyjadrenia spadajú pod kritériá 
nevhodnosti pre maloletých do 12 rokov. 
Vzhľadom na fakt, že absolventi policajnej akadémie dokázali spoločnými silami poraziť 
gangstrov (víťazí tak dobro nad zlom) si myslíme, že v programe je zrejmé aj určité morálne 
posolstvo. 
Na základe obsahu i analýzy predmetného programu a s prihliadnutím na kontext, v akom sa 
vyskytli kritériá nevhodnosti, na spôsob a formu, ako aj intenzitu a frekvenciu zobrazenia 
jednotlivých kritérií sa domnievame, že namietaný program označený ako nevhodný do  
12 rokov bol označený v súlade s podmienkami vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ako aj s 
ustanovením § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
 
 
ZÁVER: 
 
Na základe analýzy programu sa domnievame, že vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. odvysielaním programu Policajná akadémia 2 dňa 18. 9. 2021 o cca 10:44 h na 
programovej službe TV MARKÍZA neporušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          K bodu č. 58    

 
Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1382/SO/2021) 
 
Monitorované vysielanie:  Policajná akadémia 2 
Deň vysielania:   18. 9. 2021  
Čas vysielania:   10:44 h  
Označenie podľa JSO:          

- časový kód cca (popis je robený zo záznamov Kancelárie RVR):  
 
10:43:00 Začiatok záznamu 
Časť reklamného bloku, zvukovo-obrazový komunikát na program Oteckovia, komunikát 
označujúci sponzora programu (Bepanthen, ČSOB, BMW). 
 
10:44:14 Začiatok programu Policajná akadémia 2  
Úvodné obrazové informácie (Warner Bros. Pictures). 
Mužský hlas mimo obraz vraví, že mesto je nebezpečné miesto. Absolventi Policajnej 
akadémie, ročník 1984, sú pripravení k nasadeniu. Je ale mesto pripravené na nich? 
Noc. Muž zatvára obchod. Pozhasína a na dvere dáva obrovské zámky. Zráta tržbu, nastaví 
alarm, zavrie za sebou mreže a bránu. Pred bránu sa spustí plot s ostnatými drôtmi a muž ho 
napojí na elektrický prúd. Muž ide po ulici a nervózne sa obzerá. Pri bankomate ho prepadne 
skupina gangstrov. Chcú od neho peniaze. Muž tvrdí, že obchody teraz nejdú a peniaze nemá. 
10:48:02 Z auta pri policajnej stanici vystupuje policajný komisár Hurst. Kým vojde dnu, 
ľudia ho ohádžu vajíčkami. Hurst vchádza do kancelárie a oznamuje kapitánovi Peteovi 
Lassardovi, že táto štvrť je najhoršia v meste a kriminalita tam neustále stúpa. Pete sa 
rozčuľuje. Znížili mu rozpočet a vzali ľudí. Chlapi sú starí a unavení. Hurst mu dáva 30 dní 
na vyriešenie situácie. Pridelia mu 6 nových ľudí. 
10:50:15 Poručík Mauser uteká za komisárom. Vtiera sa mu. Vraví, že vie, ako by vyriešil 
situáciu. Komisár mu sľúbi, že ak Lassard neuspeje, nastúpi na jeho miesto.  
10:55:36 Mauser je spokojný. Komisár mu vraví: „Mauser, jsi největší řitilezec, jakýho jsem 
kedy poznal.“  Mauser mu ďakuje, vraví, že sa vynasnaží. 
10:51:06 Pete telefonuje svojmu bratovi Ericovi, veliteľovi policajnej akadémie. Sťažuje sa, 
že má problém a potrebuje zdravých mladých mužov. Po počiatočnom nepochopení (Eric si 
myslel, že brat ich potrebuje pre svoje „potešenie“) Eric nadšene tvrdí, že jeho muži sú mu 
k dispozícii. 
10:52:02 Prestrih. Záber na policajta Tackleberrieho stojaceho na prechode pri škole, ako 
poháňa deti. Pred školou zastavuje auto. Brian odmieta vystúpiť a ísť do triedy, je drzý. 
Matka vystúpi. Žiada Tacklberrieho, aby jej pomohol a nahnal jej synovi strach. Brian stále 
odmieta vystúpiť. Policajt vyberie plynovú zbraň a strelí do zadného okna. Brian vybieha zo 
zadymeného auta. Matka ďakuje policajtovi za pomoc. 
10:53:07 Reštaurácia. K stolu si sadajú muž a žena, rozprávajú sa. Policajt Jones sediaci pri 
vedľajšom stole začne nepozorovane vydávať zvuky napodobňujúce rôzne činnosti (problémy 
s trávením, hlasné sŕkanie..). Muž a žena sú striedavo v rozpakoch. Nakoniec sa v strese 
rozhodnú opustiť reštauráciu. 
10:54:04 Pláž. Policajt Mahoney na motorovej trojkolke prechádza pomedzi ľudí, zdraví ich 
a spokojne sa usmieva. V diaľke vidí, ako cez pieskový hrad prešlo auto. 



10:54:39 Auto s opálenými mladíkmi jazdí po pláži. Svojou jazdou ohrozuje ľudí, ktorí 
odskakujú. 
10:54:42 Ozve sa zatrúbenie. Dve mladé ženy ležiace na deke sa zľaknú a nadvihnú sa. Na 
sebe majú oblečený spodný diel plaviek. Ich prsia sú odhalené (záber trvá cca 2-3 sek.).Sadnú 
si a rýchlo si prekrývajú prsia rukami. Na ich tvárach vidieť, že od ľaku kričia. 
10:54:46 Auto pokračuje v jazde, až napokon zastaví pri policajtovi. Vodič Tim a Mahoney 
sa kamarátsky zdravia. Mahoney ho prosí, aby s autom odišiel z pláže. Tim však odmieta 
a pokračuje v jazde po pobreží. Mahoney vyráža za ním. Naháňajú sa. Tim po rýchlej jazde 
padá z móla rovno do mora. Mahoney vraví: „A nikdy nežertuj s poldou.“ 
10:56:02 Policajná stanica. Pete víta piatich policajtov a jednu policajtku v 16-tom okrsku. Sú 
to najlepší absolventi policajnej akadémie. Oznamuje im, že oblasť obsadil gang, ktorý 
terorizuje ulice. 
10:56:54 Mauser sleduje nováčikov cez okno. Nahovára kolegu Proctora, aby ich prácu 
sabotovali. Keď sa im to podarí, Mauser sa stane kapitánom a Proctor veliteľom hliadok. 
Proctor stále nechápe plán. 
10:57:23 Mauser: „...když padnou, jdu na místo Lassarda a musím mít někoho jako velitele 
hlídek. A jestlipak víš, kdo to bude?“ 
Proctor: „Kdo?“ 
Mauser: „No, tupče, ty!“  
10:57:48 Pete očakáva, že nováčikovia sa stanú najlepšou prepadovou jednotkou v meste. 
Chce tiež, aby boli jedna veľká rodina. 
10:58:10 Mauser vedie školenie. Oznamuje, že každé pochybenie píše do hlásenia. Tri 
hlásenia znamenajú prepustenie. Chce vidieť zbraň seržantky Hooksovej. Mauser zisťuje, že 
ju nemá nabitú a hneď ju zapisuje do hlásenia. Tiež vraví, že každý nováčik dostane k sebe 
služobne staršieho policajta. 
10:59:57 Mauser prideľuje Hooksovej prácu v kancelárii. Napodobňuje jej piskľavý hlas 
a smeje sa. 
Hooksová je sklamaná. Vraví: „Blbče.“ 
11:00:22 Krajčírska dielňa. Mahoney čaká, kým mu vezmú miery na uniformu. Od dievčatka 
si berie balónik a nepozorovane si ho strčí ho nohavíc do oblasti rozkroku. Žena berie 
Mahoneymu miery. Spýtavo na neho pozrie a balónik prepichne špendlíkom. 
 
11:01:29 Prerušenie  
Zvukovo-obrazový komunikát na program Oteckovia, reklamný blok (trvanie cca 00:05:58), 
zvukovo-obrazový komunikát na program Televízne noviny, upútavky na programy Love  
Island , Alfa , Farma . 
 
11:09:27 Pokračovanie programu Policajná akadémia 2  
Opakovanie predchádzajúcej scény s prepichnutým balónikom. 
11:09:40 Služobne starší policajt vraví Jonesovi: „Jonesi, u mne jsež pořád pitomec. Od 
černejch jsem si nedal nic nakecat a nedám si ani teďkon.... Tiež vraví, že Jones nemôže ani 
premýšľať, ani dýchať, až kým mu to nedovolí on.  
11:09:58 Nasadnú do auta a Jones začne nepozorovane vydávať zvuky.  
Kolega: „Och sakra, prdla nám asi duše.“  
Obaja vystúpia a kontrolujú auto. Nič však nenájdu. 
11:10:30 Tackleberry sa hlási do služby. S prekvapením zisťuje, že jeho služobne starší 
kolega je vlastne žena, seržantka Kirklandová.  
11:10:57 Fackler je so svojím služobne starším kolegom v kaviarni. Kolega ho poučuje, že 
vždy musí dobre vychádzať s ľuďmi so štvrte. Sedia chrbtom k oknu. Nevidia, že niekto 



polieva benzínom auto. Pri Facklerovi sa zastaví chlapík a vypýta si zápalky. Po chvíli auto 
vybuchuje. Policajti si nič nevšimnú. 
11:11:31 Mahoney sa hlási do služby. Vtipkuje s Mauserom. Mahoney tvrdí, že si potrpí na 
hygienu. Mauser mu s úsmevom prideľuje Vinnieho Schtulmana. 
11:12:29 Mahoney klope na dvere obytného domu. Nik neotvára. Vojde dnu. Všade je veľký 
neporiadok. Býva tam jeho starší partner Vinnie. Mahoney je zhrozený. Neskôr zistí, že aj 
auto, v ktorom jazdia je v hroznom neporiadku. Navyše s nimi jazdí aj Vinnieho pes. 
11:14:07 Tackleberry vraví, svojej partnerke, že sa mu nepáči jeho zaradenie. Kirklandová si 
myslí, že je to kvôli tomu, že je žena. Tackleberry odmieta odpovedať. Po chvíli rozhovoru 
zisťujú, že majú rovnakú záľubu v dobrých zbraniach. 
11:15:14 Chlapci si hádžu loptu. Prichádzajú k nim dvaja výtržníci, vezmú loptu a odhodia 
preč. Lopta dopadne k nohám policajta Hightowera. Ten ju na požiadanie hodí späť takou 
silou, že výtržník padá na zem. 
11:15:49 Mahoney je s Vinniem na pochôdzke. Vinnie nájde vyhodenú čokoládu a napriek 
protestom Mahoneyho ju zje. 
11:16:25 Do obchodu zo svietidlami prichádzajú za bieleho dňa zlodeji. Majiteľovi priložia 
ku krku zbraň a prinútia ho otvoriť sejf. Cez okno ich náhodou zbadajú Vinnie a Mahoney. 
Cez vysielačku ohlasujú prepad. Dostávajú pokyn, aby nečakali na posily a zasiahli. Zlodeji 
medzičasom utečú zadným vchodom. Vinnie a Mahoney sa pohybujú po obchode, zbrane 
majú namierené pred seba. Nevedia, že do obchodu vošiel ďalší policajt, Fackler. Po chvíli sa 
strhne streľba. O chvíľu prichádza aj Tackleberry. Strieľa hneď, ako vojde do obchodu. 
Pridáva sa k nemu aj Kirklandová s automatickou zbraňou. Majiteľovi sa podarí vybehnúť 
von cez rozbitý výklad. Prichádzajúci Hightower ho chytí a zvalí na zem. Prichádza aj 
poručík Mauser. Oznamuje Hightowerovi, že zatkol pána Sweetchucka, majiteľa obchodu. 
11:20:18 Policajná stanica. Proctor podáva hlásenie. Opisuje, ako kolegovia ohrozili verejnú 
bezpečnosť, minuli 1200 kusov streliva a spravili veľkú majetkovú škodu. Mahoney si berie 
slovo. Tvrdí, že robili len to, čo ich sa naučil kapitán Lassard v akadémii – policajt nemá 
príliš myslieť ani snažiť sa. Ak je úsilie zločin a snaha previnenie, tak sú vinní všetci. Pete 
uznáva Mahoneyho argumenty. Myslí si, že keby sa takto snažili všetci, bolo by po gangu. 
11:21:53 Členovia gangu vchádzajú do obchodu. Ich vodca, Zed, sa dostane k mikrofónu pri 
pokladni a žiada pivo. Vezmú si nákupné košíky, chodia po obchode a všetko rozhadzujú. 
Z obchodu odchádzajú s plnými košíkmi a bez zaplatenia. 
11:23:38 Bar. Policajti si pripíjajú. Mahoney: „Pánové, rád bych pronesl přípitek. Na 
poručíka Mausera. Ach ne, ne, ne, ne. Na arciblba na okrsku.“ 
11:24:01 Tackleberry sa rozpráva osamote s Mahoneym. Rozpačito mu vysvetľuje, že sa 
zamiloval do Kirklandovej. Po chvíli vyjde najavo, že 28- ročný Tackleberry nemá žiadne 
skúsenosti v láske a je panic. 
11:26:14 Policajná stanica. Policajti hrajú karty. Proctor oznamuje, že Mauser chce hovoriť 
s Mahoneym. 
11:26:31 Mauser si sám pre seba vraví: „Dnes, či zítra, Mahoney tě popadnu za prdel.“ 
Nevšimne si, že ho Mahoney počúva. Mahoney mu na rovinu slušne povie, že nie je „teplý.“ 
Mauser označí Mahoneyho za šaša. So smiechom mu podáva papier z rozpisom služby. 
11:27:19 Mahoney sedí s Vinniem v tuneli. Ak tam zastaví auto, musia vodiča zachrániť pred 
otravou plynmi. Vinnie má zo sebou svojho psa. Hodí mu loptičku s povelom „prines“. Pes 
spôsobí haváriu (pozn.: bez zobrazenia) a prinesie loptičku späť. 
11:28:00 Na pumpu prichádza policajné auto s Facklerom. Fackler má problém. Nástojčivo 
klope na okienko. Zamestnanec: „Berete benzín?“ 
Fackler: „Tak jdete chcát jinam!“ 
Nakoniec však Facklerovi dá kľúč, ktorý je pripútaný na betónovú tvárnicu. Upozorňuje ho, 
aby s kľúčom nikam neodišiel. 



11:28:46 Mahoney a Vinnie prichádzajú na stanicu. Tváre majú čierne od výfukových 
plynov. Mauser si uťahuje z Mahoneyho. Chce vedieť, či lízal výfuk. Smeje sa a odchádza sa 
osprchovať. 
11:29:38 Tackleberry si lepí helmu. Žiada, aby mu Mahoney pretrepal fľaštičku so živicou. 
Mahoney zisťuje, že keď živica stuhne, zmení sa na hmotu, ktorá dobre drží niekoľko rokov. 
Mahoney sa usmieva smerom k sprchám. 
 
11:29:54 Prerušenie 
Zvukovo-obrazový komunikát na program Alfa , reklamný blok (trvanie cca 00:05:59), 
zvukovo-obrazový komunikát na program Teleráno, upútavky na programy vysielané na 
VOYO (After: Bozk, After: Sľub, Divoký zoznam, Znovu a lepšie, Pád, Twilight sága:  
Úsvit 2 ), upútavka na program Gól mesiaca, komunikát označujúci sponzora programu 
(Fortuna), upútavky na programy Love Island , Smotánka . 
 
11:38:21 Pokračovanie programu Policajná akadémia 2  
Opakovanie predchádzajúcej scény so živicou. 
11:38:33 Mauser sa sprchuje. Má zatvorené oči a spieva si pieseň o tom, ako sa raz stane 
kapitánom. Cez záves sa prestrčí ruka a položí do sprchy fľaštičku. Mauser si z jej obsahom 
umýva hlavu. Po chvíli mu ruky ostanú prilepené na vlasoch. Má zalepené aj oči. 
11:39:21 Mauser: „...héj, co je to za vtip?! Krucifix! Mauser vylieza zo sprchy. 
11:39:27 Mauser vchádza do šatne. Je nahý. Kamera ho sníma zozadu (záber trvá cca 2-3 
sek.). 11:39:31 Mauser: „....dejte mi tý ruce z vlasů! Mý vlasy! Si tupec? No tak už dost těch 
žertů...sakra, pomozte mi!“ 
11:39:34 Muži sa smejú. Kamera sníma nahého Mausera. V zábere je len jeho chrbát. Intímne 
detaily nie je vidieť, sú prekryté inými osobami. Mauser nevie otvoriť oči. Nevie prísť na to, 
kto sa mu smeje. 
11:40:04 Jones začne napodobňovať štekanie psa. Mauser si myslí, že ide o Vinnieho psa, 
ktorého nemá rád. Prosí ho, aby ho nepokúsal. 
11:40:16 Mauser vybieha zo šatne (kamera ho sníma od pása nahor). Ocitá sa na chodbe 
policajnej stanice. Lassard a ľudia na neho vyjavenie hľadia. Mauserovi s mierne odlepia oči. 
Je v rozpakoch a mizne vo svojej kancelárii. 
11:40:52 Proctor strihá Mauserovi vlasy a uvoľňuje mu ruky. Je presvedčený, že to všetko 
zapríčinil Mahoney. 
11:41:40 Mauser sa pozerá do zrkadla. Je zdesený. Proctor ho presviedča, že potrebuje 
parochňu. Mauser: „Co to, k čertu, kecáte? A co uděláme s tímhle tím?“ Dvíha ruky, na 
ktorých má prilepené vlasy. 
11:42:03 Ulička v meste. Gangstri sa snažia okradnúť deti. Do uličky prichádza auto 
a vystupuje z neho Pete Lassard. Deti utečú. Pete sa usmeje, dá si dole sako a vraví, že na toto 
čakal a nemá strach. Otvorí sa brána a vyjdú z nej ďalší gangstri. Obkolesia Lassarda a dvihnú 
ho do výšky. 
11:42:57 Policajná stanica. Mauser v parochni a vlasmi na dlaniach zisťuje, kto mu to urobil. 
Prichádza Lassard, ktorý ma na hlave číro a je postriekaný farebnými sprejmi. 
11:48:28 Lassard: „Co se to tu děje? 
Mauser: „Nic pane, právě sem tý muže pokáral.“ 
Lassard: „Tak k čertu s vaším káraním!“ 
Lassard vraví mužom, že sú vo vojne, ktorú síce nezačali, ale ukončia ju. Všetkých dostanú. 
11:44:13 Tackleberry a Kirklandová zatýkajú dvoch zločincov. Mieria na nich zbraňami. 
Nechtiac sa dotknú rukami a ostanú na seba zasnene pozerať. Zlodej chce vedieť, či ich pozvú 
na svadbu. Snaží sa ich bezúspešne podplatiť lupom. 



11:44:40 Fackler oslovuje zlodeja áut, ktorý niečo robí s motorom. Je k nemu slušný, 
upozorňuje ho, že by to nemal robiť. Omylom udrie do otvorenej kapoty auta a zlodeja do nej 
privrie. Zlodej: „Ježííš, sakra.“ Fackler sa ospravedlňuje. 
11:45:05 Obchodník vykladá tovar. Napadnú ho dvaja gangstri. Sú nespokojní, že im prestal 
platiť. Incident zbadá Jones. Kričí, aby obchodníka nechali. Preskočí plot (jedným premetom 
z miesta) a uviaže si okolo hlavy šatku. Robí karate pohyby a vydáva rôzne zvuky. Po chvíli 
začne zápasiť so zlodejmi. Používa rôzne hmaty a kopy (pozn.: nereálne až smiešne 
vyzerajúce). Jones oboch zlodejov spacifikuje. 
11:47:11 Po ulici ide pán Sweetchuck. Opäť ho napádajú členovia gangu. Sweetchuck uteká 
a vojde zadnými dverami do gay baru U krevety. Gang uteká za ním. Vo vnútri sa strhne 
bitka. 
11:47:47 Hooksová prijíma hlásenie o bitke. Mauser tam odmieta poslať posily. Chce, aby 
tam šiel iba Mahoney. 
11:48:20 Mahoney s Vinniem prichádzajú k baru. Počujú hluk, rozbíjanie skla. Mahoney 
vchádza do baru. Vzápätí však vyletí dverami von. Na pomoc prichádza Hightower. Vchádza 
do baru.  Po chvíli začne vynášať z baru mužov. Mahoney ich nakladá do klietky za autom 
a Hightowerovi ďakuje. 
11:49:48 Policajná stanica. Lassard podpisuje Mahoneymu povolenie na prehliadku telesných 
dutín. Chváli policajtov za ich výkon. Po službe chce s nimi zájsť do klubu.  
11:50:23 Lassard  telefonuje s komisárom Hurstom. Mauser mu medzitým oznamuje, že 
väčšinu zatknutých museli prepustiť kvôli nesprávnemu postupu pri zatýkaní (zbytočné 
použite sily). Lassard je nahnaný a odchádza do svojej kancelárie. 
11:51:16 Mauser sa smeje. Mahoneymu vraví, aby sa k nemu správal slušne. Za chvíľu tam 
totiž bude kapitánom. 
11:52:54 Do šatne prichádza zdravotnícky personál. Hľadajú Mahoneyho. Majú povolenia na 
prehliadku telesných dutín. Mahoney s úsmevom ukazuje na Mausera. Sestra pošle všetkých 
von. Zriadenci položia Mausera na stôl. Mauser kričí, že je to strašný omyl. 
11:52:54 Tackleberry má rande s Kirklandovou. Obaja sa navzájom chvália. V civilnom 
oblečení vyzerajú krásne. Tackleberry daruje kolegyni náušnice (v tvare pút). Idú si spolu 
zatancovať a na večeru.  
11:54:33 Tackleberry stojí pred dverami bytu Kirklandovej. Po rozpačitej chvíli si navzájom 
vyznávajú lásku. Tackleberry vstúpi do bytu, vášnivo pobozká Kirklandovú a zavrie dvere. 
Začnú sa konečne oslovovať menami. Kirklandová dá dole Tackleberriemu sako. Tackleberry 
si ľahne na posteľ. Kirklandová mu sníma z tela rôzne zbrane, ktoré má skryté pod oblečením 
a hádže ich na zem. Prestrih. Pár sedí na posteli (Tackleberry stále celý oblečený, Kirklandová 
má na sebe pravdepodobne negližé) a bozkáva sa. Tackleberry sníma zbrane z tela 
Kirklandovej. Prestrih. Pár leží vedľa seba na posteli. Kirklandová si z oblasti výstrihu 
vyberie malú strelnú zbraň a hodí ju na zem. Ozve sa zvuk vypnutia svetla a nastane tma. 
11:56:31 Bratia Lassardovi sa stretávajú v reštaurácii. Pete sa sťažuje, že asi príde o miesto. 
Považujú ho za starého, neschopného riadenia a paranoidného. 
11:57:13 Pri príprave jedla kuchárovi vyletí nejaký kúsok a trafí Peta do čela. Pete: „Pitomče 
jeden!“ 
11:57:25 Pete si myslí, že za všetko môže Eric. S nováčikmi, ktorých poslal, sú len samé 
problémy. Sú proti nemu aj ľudia v okrsku. Eric navrhuje, aby zorganizoval karneval a 
emočne tak prepojil miestnych s policajtmi. Pete to považuje za skvelý nápad. 
11:59:12 Karneval v uliciach. Policajti sa zabávajú s ľuďmi. Lasssard pozval aj starostku. 
Pozýva ju symbolicky zamiesť zločin z ulíc špeciálnou metlou vyrobenou pre túto príležitosť. 
11:59:20 Po ulici ide gang. V rukách majú pálky. Zed je zvedavý, či budú na karnevale hry 
o nejaké ceny. Chce sa tam ísť pozrieť. A hoci má strach z ruského kola, v rámci zábavy sa so 
svojimi kumpánmi  chce na ňom povoziť.  



12:00:28 Gang vchádza medzi ľudí. Správajú sa násilnícky, ľudia kričia a utekajú. Stiahnu 
z pódia Lassarda a hodia ho do stánku. Na ulici sa strháva bitka. 
12:00:51 Lassard si balí svoje veci. Prichádza Proctor a oznamuje Mahoneymu, že s ním chce 
hovoriť nový kapitán Mauser. 
 
12:01:03 Prerušenie 
Zvukovo-obrazový komunikát na program Farma , reklamný blok (trvanie cca 00:06:09), 
zvukovo-obrazový komunikát, upútavky na programy Love Island , Alfa . 
 
12:09:05 Pokračovanie programu Policajná akadémia 2  
Opakovanie predchádzajúcej scény s Proctorom. 
12:09:18 Mauser sa policajtom predstavuje ako ich nový kapitán. Opäť chce vedieť, kto bol 
za útokom na jeho osobu. Kričí, že každého suspenduje. Napokon sa postaví Mahoney 
a prizná sa. Mauser ho suspenduje. 
12:10:35 Lassard sedí na pive s Vinniem a Mahoneym. Sťažuje sa na gang. Stále nevedia, 
odkiaľ prišli, kde sa schovávajú a kto im velí. Dohodnú sa, že Mahoney sa infiltruje do gangu. 
Bude to nebezpečné, pretože v prípade núdze mu nikto nepríde na pomoc. 
12:11:46 Je noc. Mahoney sa prezliekol sa „gangstra.“ Po ulici idú dvaja Zedovi ľudia. 
Mahoney vybehne spoza rohu a tyčou začne mlátiť naokolo. Ničí, čo mu príde pod ruku. 
Zedovi ľudia sú z neho ohromení a tak mu navrhnú, aby sa pridal do ich gangu.  
12:13:20 Prichádza policajné auto. Vystúpi policajt a chce prehľadať mužov. V aute sedí 
Jones. Mahoney na neho žmurká. Gestami žiada, aby ho neprezradil. 
12:13:47 Mahoney sa vrhne na policajta, vezme mu zbraň. Vraví: „Ani hnout a drž hubu...!“ 
Vyzve Jonesa, aby odhodil zbraň a vystúpil z auta. Chce tiež, aby kopal do svojho kolegu. 
Napokon vystrelí do auta niekoľko nábojov. Gangstri sa dajú na útek. Mahoney sa zastaví pri 
kolegoch a potľapká ich. 
12:14:47 Kirklandová predstavuje Tackleberrieho svojej rodine. Otec sa chváli, že on a jeho 
syn sú preborníkmi v boxe. Začnú sa medzi sebou boxovať. Kirklandová sa smeje 
a Tackleberry je zmätený. 
12:16:21 Lassard a Mahoney sú v byte u Vinnieho. Mahoney sa má stretnúť s vodcom gangu.  
Lassard mu lepiacou páskou pripevňuje na telo mikrofón (pozn.: mikrofón je veľký, taký ako 
používajú speváci). Dostáva inštrukcie. Občas má naznačiť, kde sa nachádza, aby ho mohli 
kolegovia sledovať. Mahoney má obavy, či to bude fungovať. Keď sa z mikrofónu ozve 
športový prenos, je zdesený. 
12:17:15 Mahoney nasadá do auta ku gangstrom. Vinnie a Lassard ho odpočúvajú a snažia sa 
zistiť, kam ho vezú. Mahoney sa stále niečo vypytuje, aby kolegovia ľahko určili miesto 
Zedovho úkrytu. 
12:19:13 Mahoney so svojimi sprievodcami prichádza na miesto, ktoré vyzerá ako podzemná 
jaskyňa. Mahoney sa Zedovi predstavuje ako Rumcajs. 
12:20:15 Mahoneymu sa úkryt páči. 
Zed (pôsobí a správa sa veľmi excentricky): „....měl jsem ženskou, která jsem chodila jednou 
za tejden...vyhodil jsem ji.“ 
Mahoney: „Vážně? Vědel bych o někom.“ 
Zed: „Drž hubu!“ 
Zed chce vedieť, prečo je Mahoney nervózny. On tvrdí, že mu to tam smrdí po zvieratách. 
Vychádza najavo, že sú v starej ZOO. Lassard zachytil túto informáciu. 
12:21:15 V priestore sa ozve hlas športového komentátora. Zed prichádza na to, že Mahoney 
je policajt. Lassard ohlasuje vysielačkou všetkým policajtom, že majú ťažký prípad v starej 
ZOO. Hooksová to na stanici tiež ohlasuje. Proctor je rozrušený. Mahoney je predsa 



prepustený zo zboru a snaží sa zabrániť hláseniu. Dostane od Hooksovej päsťou. Všetci idú  
Mahoneymu na pomoc. 
12:22:29 Zed má záchvat dýchavičnosti. Mahoney mu pomáha upokojiť sa. 
12:22:35 Policajti sú na mieste. Lassard im dáva pokyny. 
12:22:56 Prichádza aj Mauser. Je nahnevaný. Vraví: „Co to, k čertu, provádíte?“  
Mauser vyzve Facklera, aby s ním išiel k vzdušnej šachte. 
12:23:26 Mahoney a Zed začínajú zápasiť. 
12:25:15 Mauser chce spustiť Facklera na lane do jaskyne. Nedopatrením však do jaskyne 
padá Mauser a ostane visieť vo vzduchu pripútaný za nohu. Vraví: „Sakra.“ 
12:25:36 Do jaskyne prichádza Jones. Pomocou zvukov napodobňuje strieľanie z rôznych 
zbraní, pričom zvuky vydáva cez megafón. 
12:25:48 V jaskyni je zmätok. Mauser stále visí. Vraví: „Sakra, pomozte mi už někdo.“ 
Jones začína vydávať zvuk policajných helikoptér a sirén. Panika sa stupňuje. 
12:26:42 Zed vedie tunelom Mahoneyho ako rukojemníka. Na konci tunela stojí Lassard 
a vyzve Zeda, aby zahodil zbraň. Zed sa potkne, padne dolu. Čaká tam Hooksová a zatýka ho. 
12:28:06 Mauser sa stále kýva dolu hlavou na lane a kričí: „Odvažte mně, krucinál!“ 
12:28:14 Svadobný obrad. Kolegovia vzdávajú hold novomanželom Tacklberrieovcom. 
12:29:44 Koniec programu (v grafike vysielateľa). 
 
12:29:45 Komunikát označujúci sponzora programu (Bepanthen, ČSOB, BMW), zvukovo-
obrazový komunikát na program Oteckovia , komunikát označujúci sponzora programu 
(Beko, ČSOB, UPC), začiatok programu Pán profesor III . 
 
12:30:59 Koniec záznamu 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1430/SO/2021 
Programová služba: JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. 
Číslo licencie: TD/15 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1430/SO/2021 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6.12.2021                          Z: PgO 
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OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
„Chcem podať podnet na seriál Prázdniny od TV JOJ kvôli ohrozeniu mravnej výchovy detí 
a mládeže. Dnes som náhodou videl jednu časť (séria 3, epizóda 4) a bol som pobúrený. 
Hlavné postavy – deti spáchali výtržnosť v historickej atrakcii, zničili cenné predmety 
a porušovali zákazy a pravidlá. Ich dospelí rodičia z toho mali samozrejme srandu.  
Seriál je určený deťom a priamo ich týmto navádza k nesprávneho, ba až kriminálnemu 
konaniu. Toto nebola jediná časť seriálu kde postavy nerešpektujú pravidlá, autority 
a poškodzujú súkromný alebo historický majetok.  
Všetci racionálne zmýšľajúci ľudia dnes vidíme kam sme sa dopracovali s tzv. liberalizáciou 
výchovy – deti a mládež sú rozmaznané, drzé, nevychované, agresívne... a je to čím ďalej tým 
horšie. Väčšine ľuďom je to jedno a určite nad tým kývnu iba rukou ale malo by dbať 
zodpovednosťou každého dospelého človeka dbať na správnu výchovu detí.  
Žiadam minimálne udelenie pokuta pre televíziu a nápravu.“ 
 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
§ 20 ods. 3: Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ 
televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený 
podľa osobitného predpisu 28a) (ďalej len "jednotný systém označovania"). 
 
Vyhláška č. 589/2007 Z. z. (JSO) 
§ 1 ods. 3 
Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, 
ak obsahujú 
a) zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na 
vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený predpoklad neadekvátnej 
interpretácie zobrazeného obsahu, 
b) zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých 
bytostiach, zobrazenie následkov živelných pohrôm alebo dopravných nehôd na živých 
bytostiach, 
c) zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné, 
d) zobrazenie násilných aktov, 
e) zobrazenie následkov násilných aktov, 
f) zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete 
reálneho sveta, 
g) zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo 
zobrazenie paranormálnych alebo iných mimovnemových javov, 
h) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by 
mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov 
maloletých detí, 
i) zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie, 
j) zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví 
dostatočne zreteľné, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o 
nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna 
interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania, alebo  



k) slovnú agresivitu alebo expresívne 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 12 rokov. 
§ 1 ods. 5  
Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných 
prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných 
zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska 
a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v 
programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v 
programe alebo inej zložke programovej služby, 
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií 
vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva 
diela alebo programu a 
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v 
diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.  
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Program Prázdniny je pôvodný rodinný komediálny seriál z produkcie TV JOJ. Premiéru mal 
v roku 2017, tretia séria bola vysielaná v roku 2019. Tretiu sériu vysielateľ na svojej 
webstránke charakterizuje nasledovne: 
Prešiel rok a opäť sa blížia letné prázdniny. Deti sa už nevedia dočkať toho, kedy pôjdu 
s otcami na chalupu. Otcovia však tento rok majú hlavu plnú povinností. Jano sa stal 
zástupcom riaditeľa v škole a musí cez leto zostaviť rozvrhy. Zdeno sa stal učiteľom telesnej 
výchovy a musí si dorobiť pedagogické minimum a preto ho v lete čaká príprava na skúšky. 
Laco zavesil Ofsajd na klinec, ale na leto mu pribudne jedno dieťa – jeho malý brácha Venca. 
Deti však čakajú, že opäť zažijú leto plné výletov a dobrodružstiev, zistia však, že Jano 
nenapísal svoj legendárny zoznam výletov. Okrem toho Zdeno aj Jano trčia celý deň 
v mobiloch a papieroch. Preto sa otcom zabavia mobily, počítače a tiež akékoľvek učivo. 
Chalupárska dovolenka je predsa na to, aby si to spoločne užili. A aj si to užijú. Okrem výletu 
na Novozélandskú farmu, zažijú plavbu na Baťovom kanáli, zostroja si vlastnú šmykľavku 
a tiež nájdu poklad, ktorý pred tridsiatimi piatimi rokmi zakopali ich otcovia.1 
 
Namietaná 4. časť 3. série zachytáva hlavných hrdinov seriálu na výlete na Baťovom kanáli. 
Výlet bol spontánny, neplánovaný, čo prekáža najmä Janovi, ktorý rád výlety plánuje 
a organizuje dopredu. Výletníci ledva zoženú loď, pretože všetky lode v prístave sú 
zarezervované. Iba počas plavby sa postupne oboznamujú s tým, čo všetko sa dá popri kanáli 
vidieť. Pri každej zastávke deti, teda dievčatá Mária, Anežka, Lily a chlapci Ondrej a Venca, 
niečo vyparatia. Ako prvú zastávku absolvujú skanzen moravskej dediny, kde sa deti prezlečú 
do krojov, čo je však zakázané. Pri druhej zastávke vo veternom mlyne ukradnú vzácnu knihu 
návštev, podpíšu sa do nej a zavesia ju na krútiacu sa lopatku mlyna, čím ju poškodia. Pri 
tretej návšteve vínnej pivnice Venca omylom vypije na ex pohár vína. Úplne v závere epizódy 
sa dozvedajú, že loď, na ktorej sa plavia, omylom ukradli mladému mužovi. Počas výletu ich 
celý čas prenasledujú Lacov svokor Vlado spolu s vnukom Miškom a Zdenov svokor Milan, 
ktorí so sebou na loď vzali aj okradnutého mladého muža. Túto skupinku zasa na Vlastin 

                                                 
1 https://www.joj.sk/prazdniny/o-seriali  
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(Milanova žena) pokyn naháňa čudný pán v klobúku – Jano Vidlička, ktorý je otravný, ale 
všetkým rád ochotne pomáha. 
Podľa sťažovateľa program ohrozuje „mravnú výchovu detí a mládeže. Hlavné postavy – deti 
spáchali výtržnosť v historickej atrakcii, zničili cenné predmety a porušovali zákazy 
a pravidlá. Ich dospelí rodičia z toho mali samozrejme srandu.  
Seriál je určený deťom a priamo ich týmto navádza k nesprávneho, ba až kriminálnemu 
konaniu. Toto nebola jediná časť seriálu kde postavy nerešpektujú pravidlá, autority 
a poškodzujú súkromný alebo historický majetok.“  
 
Zamerali sme sa na scény, v ktorých sa detskí hrdinovia dopúšťajú nevhodného správania.  
 

1. Scéna v skanzene (o cca 15:28:00 a o cca 15:31:20) 
V tejto scéne sa deti prezliekli do krojov, hoci to bolo zakázané a v týchto krojoch sa fotili 
s turistami, pričom si za to vypýtali peniaze (2 eurá alebo 50 KČ). K platbe nakoniec nedošlo, 
pretože ich pri fotení prichytil správca skanzenu a prikázal im, aby kroje okamžite vyzliekli. 
Laco, jeden z otcov, deckám vynadal a správcovi sa ospravedlnil. 
 
Muž: „Co se to tady děje? Kdo jste?“ 
Mária: „My sme miestna atrakcia.“ 
Muž: „No tak to bych o tom musel něco vědět, já tady pracuju už deset let. Ty kroje okamžitě 
vysvlečte. Neumíte číst? Tam je to napsané, přísný zákaz otevírání.“ 
Lily: „My sme si to nevšimli.“ 
Muž: „Ale.“ 
Ondrej: „A bolo to otvorené.“ 
Vchádza Laco.  
Laco: „Á, tady jste. Jdeme.“ 
Muž: „Ty děti patří k vám?“ 
Laco: „No. Co? Provedli něco?“ 
Muž: „No tak oblékli si kroje a to je zakázané.“ 
Laco: „No to by neměli. Tak okamžitě dolu! Já se omlouvám samozřejmě.“ 
Muž: „No, můžeme pokračovat.“ 
Venca: „Promiň brácho, jsme nevěděli.“ 
Laco: „No to hovor vieš komu. Dejte to dolu okamžitě a jdeme. Šup!“ 
 
Vonku Laco s deckami rozoberá to, čo sa stalo. 
Laco: „Oni vám normálně zaplatili 2 eura za to, že se s vámi mohli vyfotit?“ 
Venca: „Taky se divím, kolik jsou lidi ochotni zaplatit za jednu fotku.“ 
Mária: „To je aký biznis, nie?“ 
Laco: „Biznis, já ti dám biznis. Jste se zbláznili, ne?“ 
Lily: „Ale my sme s nimi nič nespravili.“ 
Laco: „Naštěstí.“ 
Mária: „Chceli sme sa len pohrať. Čo iné tu môžeme robiť?“ 
Anežka: „Presne tak, nikto z vás nám neurobil prehliadku a výklad. Keby to robil môj ocino, 
tak by sme sa aspoň dozvedeli všeličo zaujímavé.“ 
Lily: „Keby to robil tvoj ocino, tak by sme už umreli od nudy.“ 
Skupinka prišla k Zdenovi, ktorý stále pózuje maliarovi, povedali mu, aby vstal. Maliar 
namieta, že portrét ešte nie je hotový.  
Zdeno: „Čo, stalo sa niečo?“ 
Laco: „Jo stalo. Udělali další průser a navíc tady není občerstvení.“ 
 



Z reakcie dospelých, najmä Laca je zrejmé, že si uvedomujú, že deti urobili „průser“, niečo 
nevhodné, čo by nemali. Laco sa ospravedlnil správcovi, biznis s fotkami okomentoval 
slovami „Jste se zbláznili, ne?“ 
 

2. Scéna v historickom mlyne (od cca 15:53:10) 
V mlyne oteckovia a deti počúvajú výklad sprievodkyne o histórii mlyna. 
Lily: „A čo sa tu mlelo?“ 
Sprievodkyňa: „Během výkladu se nemluví holčičko. Jo?“ 
Lily urobí grimasu, ostatní sa zasmejú. 
Sprievodkyňa: „Ve mlýně se ani nesměje.“ 
Sprievodkyňa pokračuje vo výklade. 
Venca: „A proč se netočí?“ 
Sprievodkyňa: „Na otázky budete mít čas po výkladu.“ 
Ondrej: „Ale to je trápne keď sa netočí.“ 
Sprievodkyňa pokračuje vo výklade. 
Laco sa zaprie do kolesa a to sa začne točiť. 
Sprievodkyňa: „Co to děláte člověče?“ 
Laco: „Pardon, já se omlouvám, já jsem nějak tady omylem...“ 
Mária: „Nechajte ho točiť aspoň chvíľu.“ 
Sprievodkyňa: „V žádném případě. Pouštíme ho jenom pro významné hosty.“ 
Zdeno (deťom): „Tá je teda ale protivná.“ 
Sprievodkyňa im ukazuje knihu návštev, kde sú podpísaní napr. Bedřich Smetana alebo 
Václav Havel.  
Lily: „Môžeme sa podpísať aj my?“ 
Sprievodkyňa: „Ne. Ta je jenom pro významné hosty.“  
Anežka: „Vyzerá jak ropucha, určite sa nikdy neusmiala.“ 
Jano: „Anež!“ 
Sprievodkyňa: „Máte ještě 5 minut, pak přijde další skupina. Prosím vás, ničeho se 
nedotýkejte!“ 
Vychádzajú von. Rodičia idú napred. Ondrej s deťmi nenápadne vzali knihu pre hostí. 
 
V ďalšej scéne decká dobehnú k lodi a súria dospelých, aby čo najskôr nastúpili. 
Lily: „Škoda, že sme si to nestihli odfotiť. Keď to tá hlúpa ženská uvidí, určite omdlie.“ 
Anežka: „Čo ak na nás zavolá políciu?“ 
Jano: „Kam ste tak rýchlo zmizli?“ 
Ondrej: „Rýchlo, rýchlo, poďte do lode.“ 
Laco: „Vy jste zase něco provedli.“ 
Venca: „Neptej se a pojď, brácho.“  
Deti: „Poď. Poďte, rýchlo.“ 
 
V ďalšej scéne vidno krútiace sa lopatky mlyna a sprievodkyňa v panike zbiera zo zeme 
stránky z návštevnej knihy so slovami: „Poklad… Tady... To je náš národní poklad.“ a 
„Zastavte to!“ 
Miško dvihne jeden list a číta: „Boli sme tu aj my. Venca, Ondrej, Lily, Mária, Anežka.“ 
 
Dospelí sa až na lodi dozvedajú, čo sa stalo. Ich reakcia: 
Jano: „A to čo ste tam vyviedli? Prečo sme museli utekať?“ 
Zdeno: „Aj vám sa zdalo, že sa ten mlyn točil keď sme utekali?“ 
Lily: „Nezdalo. Pustili sme ho.“ 
Jano: „Ale veď to sa nemôže.“ 



Venca: „Veď ho púšťajú významným návštevám.“ 
Mária: „A my nie sme významní?“ 
Anežka: „Sme.“ 
Laco: „Náhodou, ta ženská si pěkně koledovala.“ 
Jano: „Laco. Snáď ich nebudeš podporovať v tých ich výtržnostiach!“ 
Zdeno: „No. Ale musíš uznať, že bola fakt odporná.“ 
Ondrej: „No, zaslúžila si.“ 
 
Decká, ale aj dospelí sú počas výkladu o histórii veterného mlyna prekvapení nevrlosťou 
a neochotou sprievodkyne, ktorá im nechce nič dovoliť, najmä spustiť mlyn a zapísať sa do  
vzácnej knihy návštev. Podľa sprievodkyne je to vyhradené iba pre významných hostí. Preto 
sa jej deti pomstia tak, že spustia mlyn (lopatky sa začnú točiť) a podpíšu sa do knihy hostí, 
ktorú navyše poškodia. Dospelí sa až na lodi dozvedia, že deti pustili mlyn (o knihe im 
nepovedali). Jano reaguje tak, že sa to nesmie. Laco so Zdenom to však vnímajú inak, 
s pochopením. 
Laco: „Náhodou, ta ženská si pěkně koledovala.“ 
Jano: „Laco. Snáď ich nebudeš podporovať v tých ich výtržnostiach!“ 
Zdeno: „No. Ale musíš uznať, že bola fakt odporná.“ 
 

3. Scéna vo vínnom „sklípku“ (o cca 16:00:53) 
 
Ockovia a deti sedia za dlhým stolom, jedia a pijú. Čašník nalieva Lacovi do pohára víno. 
Laco položí pohár s vínom na miesto, kde sedí Venca, ale práve tam nie je. Laco vraví, že tu 
bol naposledy, keď mal 15 rokov. 
Prichádza Venca: „Ty … mám brutální žízeň.“ 
Lily: „Daj si mušt, je výborný.“ 
Venca vezme pohár pred ním a vypije ho na ex. 
Zdeno: „Laco, nebolo to tvoje víno?“ 
Laco a Venca sa na seba pozerajú.  
Laco: „Venco, tys to vypil celý?“ 
Venca: „No.“ 
Jano: „Ale to bolo víno.“ 
Venca: „Bylo to dobrý.“ 
Jano: „Ako ti je?“ 
Venca: „Dobře. V pohodě.“ 
Zdeno: „Znesie. Mne sa toto stalo presne v jeho veku na rodinnej oslave. A rovno ako som 
dopil, tak som aj odpadol. Ale ja som si logol slivky.“ 
 
V samom závere epizódy sa postaví Venca a povie: „Tak co? Jdeme dál?“ 
Venca sa zasmeje a zvalí sa na ostatných vedľa neho. 
 
Vysielateľ seriál aj epizódu označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov. Nedá sa 
konštatovať, že by sa jednalo o seriál pre deti, ako sa nazdáva sťažovateľ. Vysielateľ ho 
označuje ako rodinný a komediálny. Hlavnými postavami sú nielen deti, ale aj ich rodičia 
a starí rodičia. Hoci hlavnou témou seriálu sú prázdniny, jednotlivé situácie nie sú 
zobrazované iba z pohľadu detského hrdinu, detskými očami, ale rovnakou, prípadne väčšou 
mierou aj z pohľadu dospelých, pričom sa v programe riešia aj vyslovene dospelácke témy 
ako umelé oplodnenie a pod.  
 



Sťažovateľ namieta, že „postavy nerešpektujú pravidlá, autority a poškodzujú súkromný alebo 
historický majetok.“ Poškodzovanie majetku by mohlo byť posúdené ako zobrazovanie 
násilných aktov (§1 ods. 3 písm. d) Vyhlášky), v danom prípade však práve ničenie alebo 
poškodzovanie vecí explicitne zobrazené nebolo. V scéne pri veternom mlyne bol zobrazený 
akurát následok takéhoto konania, a to rozpadnutá historická kniha, z ktorej vypadávajú 
stránky.  
V prípade scény vo vínnej pivnici, v ktorej chlapec omylom vypije na ex pohár vína a neskôr 
sa zvalí na ostatných, by sme mohli uvažovať o zobrazení správania s rizikom ublíženia na 
zdraví (§1 ods. 3 písm. j). 
Ojedinelé nevhodné výrazy ako vůl, ty kokos, krepáň, průser, ženská spadajú pod hodnotiace 
kritérium expresívne vyjadrovanie (§1 ods. 3 písm. k). 
 
vůl – Lingea – Slovník současné češtiny: 
vůl2 vola m (1. mn. voli, volové; 4., 7. mn. voly) 
1. vykastrovaný býk, užívaný k tahu 

pár/stádo volů, zapřáhnout vola do pluhu 
2. (zhrub.) hlupák (nadávka) 

Je to starý vůl. Který vůl to udělal? Co to děláš, vole? 
▶Ty vole! = vyjadřuje údiv, obdiv ap.; 

V danom kontexte ide o hrubý výraz (nadávku) vo význame hlupák: 
Laco: „Promiň, ty seš normální vůl. 
 
ty kokos – slangový výraz vyjadrujúci prekvapenie alebo uznanie 
Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015. 
kokos2 m. obyč. v spojení ty kokos slang. ▶ vyjadruje prekvapenie al. uznanie; syn. kokso: ty 
k., také niečo som ešte nevidel!; ty k., si fakt dobrá 
Ondrej: „Ty kokos. Ešte že sme sa narodili v 21. storočí.“ 
 
krepáň – v slovenských slovníkoch sme výraz nenašli, ale predpokladáme, že ide 
o odvodeninu výrazu krepý, v danom kontexte teda vo význame hlupák  
Slovník slovenských nárečí A – K, L – P z r. 1994, 2006 
- krepý príd. nedôvtipný, nemotorný, trošku hlúpy 
Mária: „Nechaj ju, ty krepáň!“ 
 
průser – Lingea – Slovník současné češtiny: 
průser ~u m (6. j. ~u) (zhrub.)3 
 velká nepříjemnost; průšvih 

dostat se do pořádného průseru, mít doma průser, Zase lítá v nějakém průseru! 
Laco: „Jo stalo. Udělali další průser…“ 
 
ženská – Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003: 
ženská ž. pejor. žena; 
Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968: 
ženská, -ej ž. trochu expr. žena 
Lily: „Keď to tá hlúpa ženská uvidí, určite omdlie.“ 
 

                                                 
2 https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/v%C5%AFl  
3 https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/pr%C5%AFser?  

https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/v%C5%AFl
https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/pr%C5%AFser


Okrem základných kritérií nevhodnosti sa každý program podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky 
posudzuje aj z hľadiska 
a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti v programe 
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom 
na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva programu a 
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti v programe. 
 
Program ako celok môžeme charakterizovať ako rodinný komediálny seriál. Účinkuje v ňom 
pomerne veľká skupina hlavných postáv, v jednej línii detských a v ďalšej dospelých, 
tvorených rodičmi, starými rodičmi a ďalšími postavami (susedia atď.).  
Deti sú prezentované ako živé, nezbedné, zvedavé, ale zároveň inteligentné, ktoré radi 
objavujú a radi prekračujú hranice dovoleného. Otcovia, ktorí sú s nimi na prázdninách, im 
často nestíhajú, deti sú pred nimi o krok vpred, čo sa týka vylomenín. V monitorovanej 
epizóde seriálu deti vždy niečo vyparatili v momente, keď sa dostali z dohľadu rodičov. 
V kritických situáciách si niektoré z detí uvedomujú, že sa to nesmie, že dané konanie je 
nevhodné, tie smelšie však strhnú celú skupinu. Ockovia reagujú na „prúsery“ rôzne, prísnejší 
(Jano, občas Laco) deti vyhrešia, benevolentnejší Zdeno je skôr chápavý a nerobí z toho vedu. 
Po odhalení sa niektoré deti ospravedlňujú, priznávajú si chybu, iné hľadajú výhovorky alebo 
sa snažia svoje konanie vysvetliť.  
Konanie postáv je teda rôznorodé, v závislosti od charakteru tej-ktorej postavy. Nedá sa však 
povedať, že by rodičia nevhodné správanie svojich detí schvaľovali, že by sa na ňom zabávali, 
prípadne ich povzbudzovali a pod. Skôr sa dá povedať, že živé deti občas nezvládajú. 
 
Podľa nášho názoru je v programe jasne rozlíšené vhodné a nevhodné správanie, pričom si to 
uvedomujú aj samotné deti, ktoré svoje výčiny buď ľutujú a ospravedlňujú sa za ne, alebo sa 
snažia svoje konanie ospravedlniť nejakými vonkajšími faktormi (napr. nuda, správanie 
sprievodkyne a pod.). Program podľa nášho názoru nesie jasné morálne posolstvo. 
 
Do úvahy treba brať aj žáner, ktorý je komediálny. Konanie postáv je preto oproti reálnemu 
životu zámerne prehnané, posunuté viac na hranu, a to so zámerom pobaviť diváka. 
 
Čo sa týka intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti, v programe sme 
v jednom prípade zaznamenali možné zobrazovanie násilných aktov, resp. ich následkov, 
avšak veľmi nízkej intenzity. Zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví bolo podľa 
nášho názoru nízkej intenzity. Expresívne výrazy boli takisto nízkej intenzity aj frekvencie.  
 
Sme preto toho názoru, že klasifikovanie a označenie programu ako nevhodného pre 
maloletých do 12 rokov bolo adekvátne a v súlade s Vyhláškou. 
 
 
ZÁVER:   
 
Na základe uvedeného sme toho názoru, že vysielateľ programovej služby JOJ odvysielaním 
programu Prázdniny III. (epizóda 4) zo dňa 8. 10. 2021 neporušil ustanovenie § 20 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.  
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú. 
  



      K bodu č. 59  
 

Prepis monitorovaného vysielania k Správe o kontrole dodržiavania 
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1430/SO/2021) 
 
 
Monitorované vysielanie: Prázdniny III., 4. epizóda 
Deň vysielania: 8. 10. 2021   
Čas vysielania: cca 14:47 h   
Označenie podľa JSO:  
 
- časový kód cca:  
 
14:47:26 Nalgensin, sponzorský odkaz 
  LG, sponzorský odkaz 
 
14:47:46 začiatok programu 
  Prázdniny (zvučka) 
 
Chalupa, stôl vonku pod holým nebom.  
Dievčatá (Mária, Anežka a Lily) nosia na stôl jedlo, chalani (Venca a Ondrej) sedia pri stole. 
Je s nimi aj chlapík v klobúku (Jano Vidlička). Dievčatá sa pýtajú chlapcov, či by im mohli 
pomôcť, chlapci reagujú, že oni sú chlapi a chlapi nevaria. Chlapci prosia dievčatá, aby im 
priniesli mlieko. Dievčatá im vravia, že majú ruky aj nohy. 
Prichádzajú Laco Lehotský (český herec Tomáš Matonoha), Jano Jančich (Ľuboš Kostelný) aj 
Zdeno Marcínek (Marko Igonda). Zdeno priniesol vodu. Vraví, že im vysychá studňa. 
Chlapík v klobúku sa núka, že zavolá kamošovi, ktorý privezie vodu v cisterne a naplní im 
studňu. Zdeno je nadšený. Chlapík vraví, že ten známy by prišiel po šichte, že by tu naňho 
počkal. Laco vraví, že netreba, že majú vody dosť. Jano vraví, že okrem toho idú dnes na 
výlet. Zdeno je prekvapený. Chlapík sa pýta, kam idú na výlet. Jano vraví, že sa idú plaviť po 
Baťovom kanáli. Decká sú nadšené. 
Chlapík vraví, že zohnať loď nie je jednoduché. Núka sa, že by vedel pomôcť. Jano vraví, že 
netreba, že už to majú rezervované, loď pre 8 ľudí. Laco zdôrazní, že iba pre osem. Chlapík 
vraví, že chápe a že asi už pôjde. Nato všetci traja ockovia vstanú a podávajú mu ruku. Chlap 
v klobúku odchádza. 
Lacov malý brat Venca naňho volá: „A přiďte zas.“ 
Laco: „Seš normální? Neříkej, on je schopnej zase přijít.“ 
Všetci sa tešia na výlet, rozprávajú sa o tom. Jano sa prizná, že si výlet iba vymyslel. Decká 
sú sklamané.  
Laco: „Promiň, ty seš normální vůl. No samozřejmě, že pojedeme.“ 
 
Spevácka súťaž. Miško vychádza z dverí von, je skleslý. Jeho starý otec Vlado mu vraví, nech 
dá hlavu hore, dôležité je, že to nevzdal a bojoval. Miško vraví, že sa nevzdal a vyhral prvé 
miesto. Ukazuje Vladovi diplom. Vlado sa teší, gratuluje mu. Volá Miška na chlebíček, ale 
Miško nechce, chce ísť na chalupu za ostatnými. 
Prichádza za nimi učiteľ v bielom, ktorý im vraví, že organizuje letný tábor pre výnimočne 
nadané deti a vedel by pre Miška vybaviť miesto. Miško sa pýta, kedy tábor začína. Učiteľ 
vraví, že začína zajtra a trvá 2 týždne. Miško odmieta, vraví, že ide na chalupu. Vlado sa ho 
pýta, či si to nechce rozmyslieť. Učiteľ im pre istotu necháva vizitku. 



 
Trojica otcov rieši plavbu. Na internete zistili, že v Skalici sa dajú požičať lode pre 9 ľudí. 
Jano sa obáva, či nejaká loď ešte bude voľná, keďže je sezóna. Laco vraví, že na mieste to 
vybavia. Jano pochybuje, on má každý výlet dopredu naplánovaný a pripravený. Navrhuje, 
aby nechali ten výlet na budúci rok. Zdeno by to tak aj urobil, ale Laco je proti. Decká už sa 
tešia. 
 
Vlasta žehlí a sleduje pri tom telku. Prichádza jej muž Milan, čuduje sa, prečo za ním 
neprišla. Vlasta mu vraví, aby chvíľku vydržal a ďalej sleduje TV. Milan vraví, že ju čakal 
v kaviarni 3 hodiny. Vlasta sa čuduje, prečo jej nedvíhal, keď mu volala. Milan vraví, že si 
zabudol mobil. Vlasta vraví, že mu ho dávala do saka. Strčí mu ruku do saka a vytiahne odtiaľ 
mobil.  
Vlasta: „No jasné, si ho nepočul!“ 
Milan sa hnevá, že Vlasta stále mení plány. Vlasta vysvetľuje, že ich dcéru Klaudiu odvolali 
k pôrodu a ona jej musela prísť ožehliť. Vtom prichádza Klaudia, čuduje sa, čo tam rodičia 
robia. Vravia, že matka jej musela ožehliť. Klaudia namieta, že nemusela. Milan vyčíta 
Vlaste, že stále chodí za dcérou a vnukom a naňho nemá čas. Milan ide vyniesť smeti. 
 
Oteckovia riešia, ktorými autami pôjdu, majú tri, ale stačia im dve. Všetky decká chcú ísť 
Zdenovým autom. Prichádza sused, pýta sa kam idú, vravia že na Baťov kanál. Nasadajú do 
áut. 
 
Vlasta sa rozpráva s Klaudiou. Nechápe, prečo sa otec na ňu hnevá za to, že jej pomáha. 
Prichádza Vlado, ktorý vezie Miška na chalupu. Prišiel vziať teplé oblečenie pre Lily. Pred 
domom Vlado stretne Milana. Milan ho presvedčí, aby odišli na chalupu hneď teraz. Nasadne 
do auta. Vlasta vyjde z domu a čuduje sa, kam Milan ide. Milan vraví, že na chatu. 
V papučiach? Klaudia vybehne z domu a čuduje sa, že odišli bez vecí pre Lily. 
 
Prístav Skalica. Oteckovia a deti prichádzajú do požičovne lodí. Zamestnankyňa, slečna 
Milada sa pýta, čo by potrebovali. Vravia, že si chcú požičať loď. Milada vraví, že žiadnu 
voľnú loď nemajú, je sezóna. Laco zorganizuje deti, všetci začnú Miladu prosiť: „Miládka, 
prosíme, prosíme.“ Milada sa pozrie do papierov a povie, že jedna loď by sa mohla o pol 
hodiny uvoľniť. Musia sa však najskôr zaškoliť. Pýta sa ich, kto bude šoférovať. Decká sa 
hlásia, ale Laco povie, že šofér bude on. Chce sa ísť zaškoliť, Milada volá na kolegu, Laco je 
sklamaný, že školiť nebude ona. 
 
Vlado, Milan a Miško zastavujú na pumpe. Milan sa ponúkne, že natankuje. Vlado vraví 
Milanovi, aby natankoval diesel a ide na záchod. 
 
Dáša Lehotská prichádza za Klaudiou Marcínekovou domov. Vlasta jej vraví, že Milan išiel 
s Vladom a Miškom na chalupu. Dáši sa to zdá ako dobrý nápad. Vlasta podotýka, že išiel 
v papučiach. Klaudia Dáši vysvetľuje, že rodičia sa pohádali, aj keď vravia, že sa nehádajú. 
Dáši sa to zdá super, spontánne. Pýta sa, v čom je problém.  
 
Laco sa vrátil zaškolený, vraví, že to zvládnu aj decká. Čakajú na loď. Jano vraví, že loď 
môže prísť kedykoľvek. Laco mu vraví, nech nie je pesimista. Prichádza loď s menom 
Helena. Vystupuje z nej mladý muž v okuliaroch. Uväzuje loď, ale kľúče necháva v lodi. 
Skupinka je presvedčená, že je to loď, na ktorú čakajú. 
 



Auto stojí, Vlado vraví Milanovi, že mu hovoril, že je to diesel. Milan tvrdí, že nehovoril. 
Miško vraví, že Milan má strojček v uchu. Milan namieta, že strojček nemá, nepotrebuje ho. 
Vlado vraví, že ho očividne potrebuje. Vraví Milanovi, že musia ten benzín dostať z auta von. 
Milan nepočuje. Vlado mu to opakuje nahlas. Práve vtom pri nich zastaví auto. Je to chlapík 
s klobúkom. Pýta sa ich, aký majú problém. Vlado vraví, že natankovali benzín do dieslu. 
Chlapík vybuchne do smiechu. Vraví, že mu to pripomína jeden vtip.  
Pán vodič, pili ste pred jazdou alkohol?  
Pil som tri pivá, tri borovičky a trochu rumu.  
No tak si vystúpte z vozidla.  
A čo, vy mi neveríte? (sám sa zasmeje) 
Vlado sa ho pýta, ako mu ten vtip pripomína ich situáciu. Namiesto odpovede sa chlapík pýta, 
kam majú namierené. Miško vraví, že na chalupu do Vrboviec. Chlapík sa ponúkne, že ich 
odvezie. Vlado sa pýta, čo s autom. Chlapík vraví, že má v dedine kamošov, ktorí ten benzín 
vytiahnu a skontrolujú mašinu. Začne im rozprávať ďalší vtip. Vtom Miško vykríkne: „Vy ste 
ten divný chlapík, čo nás viezol na Branč.“ Chlapík sa rozosmeje. 
 
Oteckovia a deti sa plavia na lodi po Baťovom kanáli. Anežka sa pýta otca, aké zastávky si 
počas cesty urobia. Jano vraví, že nevie, že on nie je vedúci výpravy. Laco vraví, že sú 
spontánna skupina. Deti chcú vedieť, kam pôjdu, keď zakotvia. Jano je nahnevaný, že si výlet 
poriadne nenaplánovali. Decká vytiahnu brožúru o kanále. Zdeno číta, že za hodinu budú 
v prístave Strážnica, kde je skanzen moravskej dediny. Laco vraví, že aspoň uvidia, kde sa 
narodil. Jeho malý brat Venca sa ho pýta, či sa narodil v skanzene. Laco vraví, že nie 
v skanzene, ale na Morave. Ondrej ironicky komentuje, že to bude zábava, ale dievčatá sa 
tešia. 
 
Chlapík v klobúku vezie Vlada, Milana a Miška. Pýta sa ich, odkiaľ sú. Miško sa ho pýta, či 
si ho nepamätá, veď ich vtedy zastavili policajti, lebo ich bolo veľa v aute. Chlapík sa 
rozpamätal, že Miško patrí k tej vtipnej bande z Bratislavy – Marcínekovci. Milan vraví, že 
presne za nimi idú. Chlapík vraví, že vie, kde je ich chalupa. Bol s nimi včera na výlet na 
farme, bola zábava. Miško je smutný, že prišiel o perfektný výlet. Chlapík vraví, že dnes išli 
na Baťov kanál. Miško vraví, že aj on sa chce ísť plaviť po kanáli. Pýtajú sa ho, či ich môže 
zaviezť rovno do prístavu. Navrhne im, že ich odvezie do prístavu a postará sa im aj o auto. 
Sú mu vďační. Chlapík vraví, že to nebude zadarmo a rozpovie im ďalší vtip. 
 
Na lodi skúšajú šoférovať aj deti. Najskôr Venca a Ondrej, potom aj dievčatá. Mária sa pýta 
otca, čo bude v tom skanzene. Jano vraví, že vedúci je Zdeno. Zdeno sa chce pozrieť do 
bulletinu, ale Anežka vraví, že tam to nenájde. Zdeno vraví, že je to múzeum moravskej 
dediny. Deti sa pýtajú, čo tam je. Laco vraví, že to uvidia keď tam prídu.  
 
Chlapík v klobúku priviezol trojicu do prístavu. Vlado mu dáva peniaze, ten si vypýta kľúče 
od auta, chvíľu váhajú, ale napokon mu ich dávajú. Chlapík im ukáže, kde zoženú loď. Milan 
vraví, že nemôže ísť, lebo má papuče. Chlapík sa začne smiať a rozprávať vtip, ale Vlado ho 
preruší a opýta sa, či nemá v aute nejaké náhradné topánky. Chlapík Milanovi požičia 
gumáky. 
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Trojica v prístave si chce prenajať loď, Milada im vraví, že žiadnu voľnú nemajú. Miško 
ukazuje na jednu loď zakotvenú v prístave. Milada vraví, že je obsadená, ale čuduje sa, ako 
to, že ešte neodišla. Vlado vraví, že možno neprídu. Milada pochybuje, keďže za loď už 
zaplatili. Milan navrhne, že si vezmú loď a keď prídu tí pred nimi, nech im vráti peniaze. 
Zaplatia. Prichádza mladý muž, pýta sa, kde je jeho loď. Milada vraví, že nevie, bola na 
obede. Mladý muž vraví, že mu ju musel niekto ukradnúť. Milada chce, aby absolvovali 
školenie, ale Vlado vraví, že má kapitánske skúšky a s touto loďou to hravo zvládne. Mladý 
muž sa pýta, či nemá ešte jednu loď preňho. Milada vraví, že práve predala poslednú loď. 
Vlado nechápe, ako mu mohli ukradnúť loď. Mladý muž priznáva, že si tam zabudol kľúče. 
Vlado ponúkne mladému mužovi, nech ide s nimi. Muž váha, nechce obťažovať. Napokon 
odchádza s nimi.  
 
Decká a oteckovia zakotvili. Jano opäť kritizuje nepripravenosť výletu, vraví, že nevedia kade 
ísť a ako je skanzen ďaleko. Laco z informačnej tabule zistí, že je to len 200 metrov.  
Vošli do areálu skanzenu. Pouličný maliar sa ich pýta, odkiaľ prišli a núka im portrét. 
Zdenovi dá na hlavu valašský klobúk a vraví mu, že vyzerá ako Jánošík. Anežka sa pýta, či 
poznajú aj na Morave Jánošíka. Akoby ho nepoznali, veď lúpil aj na Morave. Anežka 
namieta, že v písomných prameňoch sa spomína, že lúpil dva roky v Turčianskej, 
Nitrianskej, Oravskej a Liptovskej stolici. Lily prehovára Zdena, aby sa dal namaľovať. 
Zdeno neochotne súhlasí. Deti odbehli, Laco sa išiel poobzerať po nejakom občerstvení, Jano 
vraví, že by ho zaujímalo, či tam majú vodné mlyny a odbieha.  
 
15:28:00 Deti sú v historickom dome, v kuchyni. 
Ondrej: „Ty kokos. Ešte že sme sa narodili v 21. storočí.“ 
Mária: „Náhodou, ja by som sa radšej starala o zvieratá ako chodiť do školy.“ 
Anežka: „Myslíš, že vtedy nechodili deti do školy?“ 
Venca: „Jasně, že nechodili.“ 
Anežka: „Jasné že chodili. Pred školou museli dať žrať dobytku, pomáhali rodičom na poli, 
potom šli kilometre do školy a po škole zas museli pomáhať rodičom.“  
Venca: „Ty si hotová chodící encyklopedie.“ 
Deti prechádzajú do vedľajšej miestnosti, zrejme spálne. Na posteli je položený kroj. 
Lily: „Mne by sa páčilo chodiť v kroji. Sú krásne. Škoda že si ich nemôžem vyskúšať.“ 
Anežka: „Nechytaj ho. Vieš aký je starý? Určite má hodnotu.“ 
Ondrej zastal pred skriňou s nápisom „Přísně zakázané otvírat.“ 
Ondrej: „Pozrite!“ 
Prichádza k nemu aj Venca. 
Ondrej: „Otvoríme to?“ 
Obaja chlapci otvárajú starú skriňu. Vnútri je historické oblečenie. 
Venca: „Lily podívej, vyber si, který chceš.“ 
Lily: „Wau!“ 
Anežka: „Ale to sa nesmie.“ 
Mária: „Čo by sa nesmelo, skúsme si ich.“ 
Lily a Mária vyťahujú oblečenie zo skrine a obliekajú si ho. 
Lily: „Pristane mi?“ 
Mária: „V tom by si išla do školy?“ 
Lily: „Prečo nie.“ 
Venca vyťahuje zo skrine klobúky a valašky. 
Venca: „To je suprový!“ 
Ondrej: „Super!“ 
Lily: „Anežka!“ Vyťahuje zo skrine čepiec. „Toto by ti pristalo.“ 



Dáva Anežke čepiec na hlavu.  
Anežka: „Myslíš?“ 
Mária: „Vyzeráš v tom super.“ 
Anežka: „Naozaj?“ 
 
Vlado, Milan, Miško a mladý muž sa plavia na lodi kanálom. Mladý muž im ďakuje, že ho 
vzali. Vraví, že nemôže teraz prijímať žiadne negatívne emócie. Plaví sa už dlho sám a to 
z dôvodu, že sa snaží prísť na to, prečo sa jemu a jeho žene nedarí počať. Vlado sa ho pýta, či 
by nechcel ísť k nejakému špecialistovi. Mladý muž vraví, že to už majú za sebou. Chodil 
k doktorke Kuňákovej, teraz Marcinekovej (čiže je to Milanova dcéra). Vlado vraví, že to je 
kapacita. Mladý muž vraví, že sa rozhodli skúsiť alternatívne možnosti. V Otrokoviciach je 
liečiteľ, ktorý im poradil, aby boli so ženou každý chvíľu sám a aby sa zamerali na seba 
a hľadali odpovede. Milan mu vraví, že by mal prestať fajčiť, ak sa snažia otehotnieť. Mladý 
muž vraví, že to mu radila aj doktorka. 
 
15:31:20 Deti v kuchyni historického domu. Sú oblečené v krojoch. 
Ondrej s valaškou: „Varuj dušu a mne dukáty!“ 
Venca s valaškou: „Na to zapomeň!“ Dukáty i tahle krásná děva jsou moje.“ Chytí Lily 
okolo pliec. 
Mária: „Nechaj ju, ty krepáň! Jej srdce patrí Jánošíkovi.“ 
Do domu vchádzajú matka s dcérou. 
Dievčatko: „Aha mami, robia tu predstavenie.“ 
Anežka: „Predstavenie sa práve skončilo.“ 
Dievčatko: „Ja by som sa chcela odfotiť s tým dievčatkom v tom krásnom kroji.“ 
Mamička: „Môžeme sa s tebou vyfotiť?“ 
Lily: „Jasné.“ 
Vyfotili sa.  
Venca: „Ták, bude to 50 českých nebo 2 eura.“ 
Mamička: „Prosím?“ 
Ondrej: „Hej hej, fotenie s atrakciami sú dve eurá alebo 50 českých, ak ste teda nezaplatili 
pri pokladni.“ 
Mamička: „Nezaplatili.“ 
Druhá mamička so synom: „A môj syn by sa chcel odfotiť s Jánošíkom. Môžeme?“ 
Ondrej: „Jasné. Valašku.“ 
Mária podáva Ondrejovi valašku.  
Ondrej: „Poď bratu.“ 
Mamička fotí svojho synčeka s chlapcami v krojoch s valaškami. 
Vchádza muž.  
Muž: „Co se to tady děje? Kdo jste?“ 
Mária: „My sme miestna atrakcia.“ 
Muž: „No tak to bych o tom musel něco vědět, já tady pracuju už deset let. Ty kroje okamžitě 
vysvlečte. Neumíte číst? Tam je to napsané, přísný zákaz otevírání.“ 
Lily: „My sme si to nevšimli.“ 
Muž: „Ale.“ 
Ondrej: „A bolo to otvorené.“ 
Vchádza Laco.  
Laco: „Á, tady jste. Jdeme.“ 
Muž: „Ty děti patří k vám?“ 
Laco: „No. Co? Provedli něco?“ 
Muž: „No tak oblékli si kroje a to je zakázané.“ 



Laco: „No to by neměli. Tak okamžitě dolu! Já se omlouvám samozřejmě.“ 
Muž: „No, můžeme pokračovat.“ 
Venca: „Promiň brácho, jsme nevěděli.“ 
Laco: „No to hovor vieš komu. Dejte to dolu okamžitě a jdeme. Šup!“ 
 
Vonku Laco s deckami. 
Laco: „Oni vám normálně zaplatili 2 eura za to, že se s vámi mohli vyfotit?“ 
Venca: „Taky se divím, kolik jsou lidi ochotni zaplatit za jednu fotku.“ 
Mária: „To je aký biznis, nie?“ 
Laco: „Biznis, já ti dám biznis. Jste se zbláznili, ne?“ 
Lily: „Ale my sme s nimi nič nespravili.“ 
Laco: „Naštěstí.“ 
Mária: „Chceli sme sa len pohrať. Čo iné tu môžeme robiť?“ 
Anežka: „Presne tak, nikto z vás nám neurobil prehliadku a výklad. Keby to robil môj ocino, 
tak by sme sa aspoň dozvedeli všeličo zaujímavé.“ 
Lily: „Keby to robil tvoj ocino, tak by sme už umreli od nudy.“ 
Skupinka prišla k Zdenovi, ktorý stále pózuje maliarovi, povedali mu, aby vstal. Maliar 
namieta, že portrét ešte nie je hotový.  
Zdeno: „Čo, stalo sa niečo?“ 
Laco: „Jo stalo. Udělali další průser a navíc tady není občerstvení.“ 
Prichádza Jano, vraví, že objavil zaujímavé vodné mlyny. Skupinka odchádza. Maliar na nich 
volá, že nezaplatili.  
 
Chlapík s klobúkom v servise. Rozpráva mechanikovi vtip. Sám sa na ňom zasmeje, 
mechanik sa nesmeje. Začne mu rozprávať ďalší vtip. Mechanik ho preruší s tým, že mu 
zvoní telefón. Chlapík vytiahne svoj telefón a ukazuje, že nezvoní. Mechanik vraví, že v aute. 
Chlapík vezme telefón z auta a dvihne. Vlasta sa pýta, kto je tam.  
Chlapík: „Tu je Jano Vidlička zo Senice.“  
Vlasta sa pýta, kto je a prečo dvíha Vladov mobil. Vidlička vysvetľuje, že nabrali namiesto 
nafty benzín. Vlasta sa pýta, či môže hovoriť s Milanom. Vidlička vraví, že išli na výlet, na 
plavbu po Baťovom kanáli. Vlasta sa pýta, či išiel v papučiach. Vidlička vraví, že mu požičal 
gumáky. Vlasta chce hovoriť so svojím mužom. Vidlička sľúbi, že ho nájde. Začne jej 
hovoriť vtip. Vlasta nechápe.  
 
Milan sa pýta mladého muža, či skúsili umelé oplodnenie. Mladý muž vraví, že to chcú 
prirodzene. Milan vraví, že je gynekológ na penzii. Mladý muž hovorí, že absolvoval 
týždňový pobyt v tme a veľa rozmýšľal. Prišiel na to, že príliš chcú a že musia prijať fakt, že 
sa im to nemusí podariť. Milan reaguje, že to isté by im povedal aj bez pobytu v tme. Miško 
sa pýta, či ten týždeň nič nejedol. Mladý muž odpovedá, že jedol, ale raz absolvoval aj 
mesačnú kúru, kde pil iba vodu. Vlado vraví, že aj on raz niekoľko dní nejedol a po troch 
dňoch myslel iba na rezeň. Mladý muž vraví, že je vegán. Miško vraví, že našiel na mape 
skanzen. Možno išli tam. Mladý muž vraví, že je tam aj farma, kupoval si tam kozie mlieko. 
Vlado: „Počkajte, nehovorili ste, že ste vegán?“ 
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Vlado, Milan, Miško a mladý muž sú v skanzene. Mladý muž sa dá do reči s predavačom, 
ktorého evidentne pozná. Predavač sa ho pýta, kedy sa vracia za ženou. Mladý muž vraví, že 
ešte týždeň, ešte dve sedenia. Predavač vraví, že pred chvíľou videl partiu odchádzať na jeho 
lodi. Nevyzerali ako zlodeji, mali deti. Miško nájde nakreslený obraz Zdena ako Jánošíka. 
Maliar sa pýta, či ho poznajú. Nezaplatil mu. Predavač sa pozrie na obraz a vraví, že to jeden 
z tých čo odplávali na lodi. Ešte tam boli dvaja chlapi a 5 deciek. Miško vraví, že to sú naši. 
Mladý muž sa pýta, či ich poznajú, Vlado s Milanom zahanbene prikyvujú, pýta sa ich, či im 
môžu zavolať. Milan ani Vlado, ani mladý muž však nemajú mobily, takže im nemôžu 
zavolať. Vlado navrhne, aby išli rýchlo za nimi. 
 
Decká skáču z lode do vody. Laco skáče do vody šípku. Stratil plavky, decká si ich hádžu. 
Venca podáva plavky Lacovi, ten ich ide vziať, ale na poslednú chvíľu ich hodí ďalšiemu 
dieťaťu. Laco: „Neblbněte!“ Do hry zatiahnu aj Zdena a Jana.  
 
Prenasledovatelia sa rozprávajú, prečo asi ukradli mladému mužovi loď. Podľa Milana určite 
išlo o nejaké nedorozumenie. Mladý muž sa pýta Milana, či by vedel jemu a jeho žene nejako 
pomôcť. Pýta sa ho, čo obnáša to umelé oplodnenie. Podľa Milana záleží na tom, či je možné 
použiť jeho spermie, musel by vidieť jeho spermiogram. Mladý muž vraví, že ho má na tej 
ukradnutej lodi. 
 
Skupinka oteckov a detí je pri veternom mlyne. Anežka ukazuje deťom, že našla na lodi 
nejaký graf. Decká si papier prezerajú. Podľa Venca je to graf stúpania a klesania vody. 
Papier zahadzujú.  
 
15:53:10 V mlyne počúvajú výklad sprievodkyne o histórii mlyna. 
Lily: „A čo sa tu mlelo?“ 
Sprievodkyňa: „Během výkladu se nemluví holčičko. Jo?“ 
Lily urobí grimasu, ostatní sa zasmejú. 
Sprievodkyňa: „Ve mlýně se ani nesměje.“ 
Sprievodkyňa pokračuje vo výklade. 
Venca: „A proč se netočí?“ 
Sprievodkyňa: „Na otázky budete mít čas po výkladu.“ 
Ondrej: „Ale to je trápne keď sa netočí.“ 
Sprievodkyňa pokračuje vo výklade. 
Laco sa zaprie do kolesa a to sa začne točiť. 
Sprievodkyňa: „Co to děláte člověče?“ 
Laco: „Pardon, já se omlouvám, já jsem nějak tady omylem...“ 
Mária: „Nechajte ho točiť aspoň chvíľu.“ 
Sprievodkyňa: „V žádném případě. Pouštíme ho jenom pro významné hosty.“ 
Zdeno (deťom): „Tá je teda ale protivná.“ 
Sprievodkyňa im ukazuje knihu návštev, kde sú podpísaní napr. Bedřich Smetana alebo 
Václav Havel.  
Lily: „Môžeme sa podpísať aj my?“ 
Sprievodkyňa: „Ne. Ta je jenom pro významné hosty.“  
Anežka: „Vyzerá jak ropucha, určite sa nikdy neusmiala.“ 
Jano: „Anež!“ 
Sprievodkyňa: „Máte ještě 5 minut, pak přijde další skupina. Prosím vás, ničeho se 
nedotýkejte!“ 
Vychádzajú von. Rodičia idú napred. Ondrej s deťmi nenápadne vzali knihu pre hostí. 



 
Chlapík v klobúku (Jano Vidlička) je v prístave. Pýta sa Milady, či si dnes taká divná 
skupinka nepožičiavala loď – dvaja chlapíci s tučným chlapcom. Milada prisvedčuje. Vidlička 
sa pýta, kam mali namierené. Milada odpovedá, že nevie, ale vzali so sebou chudáka, ktorému 
ukradli loď. Vidlička sa čuduje, že niekomu ukradli loď a začne jej rozprávať vtip o pirátovi. 
Zvoní mu telefón, je to Vlasta, informuje ju, že sa Milanovi a spol. podarilo požičať si loď. 
Ubezpečuje ju, že bude po nich aj ďalej pátrať. 
 
Vlado, Milan a mladý muž zakotvili pri mlyne. Kotví tam aj loď Helena, ktorá patrí mladému 
mužovi. Mladý muž vysvetľuje, že loď vlastne nie je jeho, požičal si ju od jedného pána na 
výmenu za jeho auto. Zisťujú, že v lodi nie sú kľúče. Vlado sa pýta, kam mohli ísť. Mladý 
muž vraví, že asi išli pozrieť veterný mlyn, vyberú sa za nimi. Okamih po tom, ako opustili 
loď, sa k nej vracajú deti. Počas nastupovania do lode sa smejú a zhovárajú: 
Lily: „Škoda, že sme si to nestihli odfotiť. Keď to tá hlúpa ženská uvidí, určite omdlie.“ 
Anežka: „Čo ak na nás zavolá políciu?“ 
Jano: „Kam ste tak rýchlo zmizli?“ 
Ondrej: „Rýchlo, rýchlo, poďte do lode.“ 
Laco: „Vy jste zase něco provedli.“ 
Venca: „Neptej se a pojď, brácho.“  
Deti: „Poď. Poďte, rýchlo.“ 
Oteckovia nechápu, nastupujú do lode. 
 
Vlado, Milan, Miško a mladý muž sa blížia k mlynu. Mlyn sa krúti. Na jednej lopatke je 
priviazaná kniha, vypadávajú z nej stránky. Mladý muž vraví, že v mlyne musí byť na 
prehliadke nejaká osobnosť, lebo inak ho nezvyknú púšťať. Milan vraví, že niečo z toho 
mlyna vypúšťajú. 
Vlado dvíha zo zeme jednu stránku a číta: „Bylo mi ctí navštívit tento mlýn. Pravda a láska 
zvítězí nad lží a nenávistí. Václav Havel.“ 
Milan vraví, že by ho zaujímalo, kto je tu dnes. 
Pribehne sprievodkyňa a začne v panike zbierať zo zeme stránky z návštevnej knihy so 
slovami: „Poklad… Tady... To je náš národní poklad.“ 
Milan: „Čo sa jej stalo?“ 
Sprievodkyňa: „Zastavte to!“ 
Miško dvihne jeden list a číta: „Boli sme tu aj my. Venca, Ondrej, Lily, Mária, Anežka.“ 
 
Otcovia a deti na lodi.  
Jano: „A to čo ste tam vyviedli? Prečo sme museli utekať?“ 
Zdeno: „Aj vám sa zdalo, že sa ten mlyn točil keď sme utekali?“ 
Lily: „Nezdalo. Pustili sme ho.“ 
Jano: „Ale veď to sa nemôže.“ 
Venca: „Veď ho púšťajú významným návštevám.“ 
Mária: „A my nie sme významní?“ 
Anežka: „Sme.“ 
Laco: „Náhodou, ta ženská si pěkně koledovala.“ 
Jano: „Laco. Snáď ich nebudeš podporovať v tých ich výtržnostiach!“ 
Zdeno: „No. Ale musíš uznať, že bola fakt odporná.“ 
Ondrej: „No, zaslúžila si.“ 
Laco: „No dobře, navrhuji teď, že zastavíme u vinných sklípků.“ 
Jano: „To je ohromný program pre decká. Vínne sklípky.“ 
Deti: „Poďme.“ 



 
Trojica s malým Miškom príde k lodi, konštatujú, že skupinka je preč. Pýtajú sa mladého 
muža, čo je v ďalšom prístave. Vraví, že „vínne sklípky“. Pohnú sa s loďou. Do prístavu 
vbieha Vidlička. Volá na nich, aby zastali. Volá na Milana, že ho zháňa jeho manželka.  
 
16:00:53 Prvá skupina je pri vínnych pivniciach. Vchádzajú do jedného „sklípku“. 
Vnútri sedia za dlhým stolom, jedia a pijú. Čašník nalieva Lacovi do pohára víno. Laco položí 
pohár s vínom na miesto, kde sedí Venca, ale práve tam nie je. Laco vraví, že tu bol 
naposledy, keď mal 15 rokov. 
Prichádza Venca: „Ty … mám brutální žízeň.“ 
Lily: „Daj si mušt, je výborný.“ 
Venca vezme pohár pred ním a vypije ho na ex. 
Zdeno: „Laco, nebolo to tvoje víno?“ 
Laco a Venca sa na seba pozerajú.  
Laco: „Venco, tys to vypil celý?“ 
Venca: „No.“ 
Jano: „Ale to bolo víno.“ 
Venca: „Bylo to dobrý.“ 
Jano: „Ako ti je?“ 
Venca: „Dobře. V pohodě.“ 
Zdeno: „Znesie. Mne sa toto stalo presne v jeho veku na rodinnej oslave. A rovno ako som 
dopil, tak som aj odpadol. Ale ja som si logol slivky.“ 
 
Do miestnosti vchádza Vlado a zvyšok partie. 
Vlado: „Aha, no, hovoril som, že budú tu!“ 
Všetci sa srdečne zdravia. Laco sa ich pýta, čo tu robia. Miško vraví, že ich naháňajú, lebo sú 
zlodeji. Mladý muž vysvetľuje, že mu zrejme nechtiac zobrali jeho loď. Nechápu, ale Milan 
ich ubezpečí, že je to tak. Dajú mu kľúče od lode a mladý muž odchádza. 
Laco: „No počkejte, ale jak se teďka dostaneme domů?“ 
Vlado: „Tak to neviem, na našu loď sa všetci nezmestíme.“ 
Do miestnosti vbehne Jano Vidlička so slovami: „Pán doktor, ja vás naháňam celú cestu. Ja 
som vedel že vás nájdem tu. Lebo poznáte ten o doktoroch?“ 
Začne rozprávať vtip. Keď ho dokončí, nikto sa nesmeje.  
Milan sa Vidličku pýta, prečo za nimi šiel. Vidlička vraví, že ho zháňa jeho manželka 
a podáva mu telefón. 
Vtom sa postaví Venca a povie: „Tak co? Jdeme dál?“ 
Venca sa zasmeje a zvalí sa na ostatných vedľa neho. 
 

Záverečné titulky a pesnička. 
 
16:05:35 záver programu 

LG, sponzorský odkaz 
  Nalgensin, sponzorský odkaz 
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Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť č.: 1408/SO/2021 
Programová služba: TV8 
Vysielateľ: PHONOTEX s. r. o. 
Číslo licencie: TD/163 
 
Na základe záverov uvedených v správe Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenia: 
 
Návrh uznesenia č. 1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX s. r. o. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
neuchovával súvislý záznam vysielania programovej služby TV8 zo dňa 2. 10. 2021 v čase od 17:30 
hod. do 01:00 hod. (3. 10. 2021) počas 45 dní odo dňa jeho vysielania a nedodal ho Rade na jej 
vyžiadanie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 8. 12. 2021                          Z: PLO 
 
 
Návrh uznesenia č. 2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1408/SO/2021  
smerujúcu voči programovej službe TV8, vysielateľa PHONOTEX s. r. o. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000  Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                          Z: PgO 
 
 
  



Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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Sťažnosť č.    1408/SO/2021 zo dňa 2. 10. 2021 

Sťažovateľ:    fyzická osoba 

Predmet sťažnosti:    Televeštiareň 

Deň a čas vysielania:  2. 10. 2021, 22:35 h  

Označenie podľa JSO:   - 

 

Programová služba:  TV8 

Vysielateľ:   PHONOTEX s.r.o. 

Číslo licencie:   TD/163 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Dátum:   16. 11. 2021 
 



OBSAH  SŤAŽNOSTI: 
 
Dobrý deň, 
Vo vysielaní „Televeštiareň so Štefanom“ sa objavili veľmi manipulatívne a lživé informácie 
o ochorení „Covid 19“. Vzhľadom na to, že reláciu sleduje veľa starších ľudí, ako aj 
respondentka v tomto konkrétnom prípade, považujem sa dôležité upozorniť na tento problém. 
 
 
PRÁVNE VÝCHODISKÁ POSUDZOVANIA: 
 
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: 
§ 16 ods. 3 písm. l): Vysielateľ je povinný uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 45 dní 
odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite; záznam vysielania je vysielateľ povinný 
poskytnúť rade do 15 dní od doručenia žiadosti rady o poskytnutie tohto záznamu vysielania 
na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s vysielateľom. 
 
 
ANALÝZA – stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu: 
 
Kancelária Rady listom č. 1408/SO/2021-3 zo dňa 5. 10. 2021 vyžiadala od vysielateľa 
PHONOTEX s.r.o. súvislý záznam vysielania programovej služby TV8 zo dňa 2. 10. 2021 
v čase od 17:30 h do 01:00 h (3. 10. 2021). 
 
Vysielateľ v odpovedi zo dňa 19. 10. 2021 zaevidovanej pod č. 1408/SO/2021-4 uviedol: 
„Z dôvodu technickej poruchy zariadenia JAZLER, zabezpečujúceho nahrávanie záznamu 
vysielania, žiaľ nedisponujeme požadovaným záznamom. Zariadenie sa javilo ako fungujúce, 
nesignalizovalo žiadnu poruchu, avšak záznam nebol vykonaný. Vzhľadom na to, že toto 
zariadenie bolo doteraz plne funkčné a nevyskytla sa žiadna takáto porucha, neboli sme si 
vedomí toho, že by sa záznam nevykonával. Technickú poruchu sme následne odstránili. 
Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí, za čo sa ospravedlňujeme.“ 
 
Tým, že spoločnosť PHONOTEX s.r.o., držiteľ licencie na vysielanie televíznej programovej 
služby TV8, neuchoval súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania 
a neposkytol ich Rade do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto záznamu 
vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, mohlo dôjsť k porušeniu § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Keďže Rada nedisponuje vlastným záznamom vysielania namietaného programu TV8, 
predmetné vysielanie nemohlo byť zmonitorované a sťažnosť nie je možné preskúmať. 
 
 
 
ZÁVER:   
 
Na základe uvedeného sme toho názoru, že držiteľ licencie na vysielanie televíznej 
programovej služby TV8 tým, že neuchoval súvislé záznamy vysielania počas 45 dní odo dňa 
ich vysielania a neposkytol ich Rade do 15 dní od doručenia žiadosti Rady o poskytnutie tohto 
záznamu vysielania na zvyčajnom technickom nosiči, mohol porušiť § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť navrhujeme posúdiť ako nepreskúmateľnú. 
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Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2021 
Vysielatelia:  Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka, Dvojka, Trojka) 
  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO) 
  MAC TV s.r.o. (JOJ, JOJ PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI) 
  C.E.N. s.r.o. (TA3) 
 
Na základe záverov uvedených v správe o štatistike o odvysielanom programe za 3. štvrťrok 2021 
Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 2021. 
 
 
  



Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet:  Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za  
 3. štvrťrok 2021 
 

Vysielatelia a programové služby:  

  Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka, Dvojka, Trojka) 
  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO) 
  MAC TV s.r.o. (JOJ, JOJ PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI) 
  C.E.N. s.r.o. (TA3) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dátum:  16. 11. 2021 



Podľa ust. § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. 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; štatistiku o programovej 
službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení 
príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa prostredníctvom internetu a vysielateľa 
s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný 
doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku“ 
 
Za 3. štvrťrok 2021 bez vyzvania zaslali Rade svoje štatistiky vysielatelia: 
 Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka, Dvojka, Trojka)  
 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO) vysielateľ 

zaslal za 3. štvrťrok len štatistiky vysielaného programu podľa pôvodu produkcie, pre 
ostatné oblasti zaslal štatistiky len za mesiac september 

 
Nasledujúci vysielatelia v 3. štvrťroku 2021 svoje štatistiky Rade nezaslali: 
 C.E.N. s.r.o. (TA3)  
 MAC TV s.r.o. (JOJ, JOJ PLUS, WAU, Jojko, ŤUKI)  

 
V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou Rada pre vysielanie a retransmisiu 
zverejnila na svojej stránke www.rvr.sk dňa 27. 3. 2020 Vyhlásenie Rady k situácii v 
elektronických médiách spôsobenej koronavírusom, v ktorom sa v súvislosti so 
štatistikami od vysielateľov televíznych programových služieb uvádza: „Rada 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. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie 
predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov 
európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym 
vysielaním,“ a ktoré aplikovala pri svojich rozhodnutiach na zasadnutiach v dňoch 3. 6. 2020 
(Štatistika za 1. štvrťrok 2020), 9. 9. 2020 (Štatistika za 2. štvrťrok 2020), 4. 11. 2020 
(Štatistika za 3. štvrťrok 2020), 24. 2. 2021 (Štatistika za 4. štvrťrok 2020), 19. 5. 2021 
(Štatistika za 1. štvrťrok 2021) a 8. 9. 2021 (Štatistika za 2. štvrťrok 2021).   
Vzhľadom na uvedené nedávame návrh na začatie správneho konania v súvislosti 
s možným porušením povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. 
pre nedodanie vyššie uvedených štatistík vysielateľmi.   
 
Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie 
Európska produkcia a nezávislá európska produkcia je definovaná v ust. § 22 až 27 zákona č. 
308/2000 Z. z. Okrem kritérií, ktoré vymedzujú zaradenie diela do európskej produkcie, 
zákon v § 23 určuje programové typy, programy a iné zložky programovej služby, ktoré sa 
nezapočítavajú do vysielacieho času vyhradeného európskej produkcii. Do rozsahu tohto 
vysielacieho času sa nezapočítava vysielací čas venovaný spravodajstvu, športovým 
podujatiam, zábavným hrám, reklame, teletextu a telenákupu.  
 
Povinnosť vyhradiť zákonom daný podiel vysielaniu európskych diel, ktoré vytvorili nezávislí 
producenti (vysielateľ na základe zákona najmenej 15 %, vysielateľ s licenciou najmenej 10 
%) sa vzťahuje na kalendárny štvrťrok. V tabuľke v kolónke „P“ je teda uvedený priemer 

http://www.rvr.sk/


hodnôt, ktoré vysielatelia uvádzali vo svojich mesačných štatistikách o odvysielanom 
programe. Zároveň sú vysielatelia povinní uviesť podiel vysielania nových diel v rámci 
vysielania európskych diel, ktoré vytvorili nezávislí producenti, pričom ich vysielanie by 
malo tvoriť aspoň 10 %. Za nové dielo sa považuje dielo vysielané do piatich rokov od 
výroby. Pokiaľ ide o povinnosť vyhradiť vysielaniu európskych diel väčšinový podiel, 
vzťahuje sa na kalendárny mesiac.   
 
  Tabuľka č. 1 

 Jednotka Dvojka Trojka 
prod. európska nezávislá nové diela európska nezávislá nové diela  európska  nezávislá  nové diela  

júl 92,87 49,75 19,75 89,33 27,56 44,7 92,28 7,64 30,74 
aug. 93,40 53,93 25,23 83,18 24,24 49,31 94,72 7,17 27,81 
sep. 94,83 33,26 46,73 85,41 24,40 65,01 95,28 8,20 37,32 

P  45,64 30,57  25,40 53,01  7,67 31,95 

P – aritmetický priemer  
Pozn. – programovej službe Trojka (TD/3) Rada udelila výnimku podľa ust. § 28 ods. 1 ZVR 
 
Zákonnú povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3. písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z., konkrétne 
v mesačných štatistikách uvádzať o. i. aj vyhodnotenie „podielu európskej produkcie a 
podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových 
diel,“ si vysielatelia splnili v rámci zaslaných štatistík pri všetkých svojich vysielaných 
programových službách.  
 
Štatistika odvysielaného podielu programov vo verejnom záujme 
Podiel programov vo verejnom záujme je u RTVS definovaný osobitnými povinnosťami 
vysielateľa na základe zákona, podľa ktorých musí zabezpečiť väčšinový podiel programov 
vo verejnom záujme, a to v každej ním vysielanej programovej službe. Vysielatelia s 
licenciou majú podiel určený v licencii.   
 
Tabuľka č. 2 

Programy vo verejnom záujme 
 júl august sept. 
RTVS Jednotka 77,77 72,55 81,44 
RTVS Dvojka 98,41 98,33 98,67 
RTVS Trojka  90,34 89,23 83,82 
TV MARKÍZA x x 19 
TV DOMA x x 0 
DAJTO x x 0 

 
Vysielatelia vyhradili programom vo verejnom záujme taký podiel vysielacieho času, aký im 
stanovuje zákon (RTVS), resp. licenčné podmienky (TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO).  
Pozn.: podiel deklarovaných programov vo verejnom záujme podľa právoplatnej licencie:   
TV MARKÍZA: 15 %; TV DOMA: 0 %; DAJTO: 0 % 
 
 
 

 TV MARKÍZA TV DOMA DAJTO 
prod. európska nezávislá nové diela európska nezávislá nové diela  európska  nezávislá  nové diela  

júl 71 16 50 62 43 85 50,3 15 16 
aug. 74 19 13 59 36 88 50,2 12 26 
sep. 82 17 14 61 38 70 51,2 11 48 

P  18 26  39 81  13 30 



Štatistika odvysielaných programov podľa programových typov 
Programovým typom sa rozumie súhrn televíznych programov, ktoré sú tematicky a obsahovo 
zhodne zamerané a často majú spoločné i formálne rysy. V tabuľke sú uvedené údaje 
o podiele programových typov v odvysielanom programe u jednotlivých vysielateľov. 
Tabuľka č. 3 
Názov TV RTVS Jednotka RTVS Dvojka RTVS Trojka  
mesiac/ 
programový typ  júl aug. sept. júl aug. sept. júl aug. sept. 

spravodajský 19,59 19,88 19,02 12,58 10,73 17,72 15,68 12,53 11,09 

ostatná public.  5,83 4,61 20,71 8,03 6,72 18 8,07 10,81 15,67 

politická public. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

dokumentárny 4,71 5 4,05 18,35 22,22 21,64 5,77 6,41 10,81 

dramatický 52,05 54,52 38,19 15,19 16,85 21,61 23,64 24,99 25,65 

zábavný  15,44 15,40 15,59 3,21 3,46 5,12 18,84 21,64 10,79 

hudobný 0,05 0 0 5,16 3,97 2,93 23,73 20,38 17,42 

vzdelávací 0,36 0,37 0,80 0,40 0,47 0,81 3,02 2,39 6,71 

náboženský 0,25 0,21 0,86 0,51 0,78 0,33 0,54 0,19 1,22 

športový 1,72 0,00 0,78 36,57 34,8 11,83 0,71 0,64 0,65 

detský 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Názov TV TV MARKÍZA TV DOMA DAJTO  
mesiac/ 
programový typ  júl aug. sept. júl aug. sept. júl aug. sept. 

spravodajský x x 13 x x 0 x x 1 

ostatná public. x x 9 x x 4 x x 4,1 

politická public. x x 1 x x 0 x x 0 

dokumentárny x x 0 x x 0 x x 0 

dramatický x x 54 x x 83 x x 81 

zábavný x x 24 x x 13 x x 11 

hudobný x x 0 x x 0 x x 0 

vzdelávací x x 0 x x 0 x x 0 

náboženský x x 0 x x 0 x x 0 

športový x x 0 x x 0 x x 2 

detský x x 0 x x 0 x x 0 

 
Štatistika o odvysielanom programe s multimodálnym prístupom 
Podľa § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. sú vysielatelia povinní uvádzať 
vyhodnotenie „podielov programov s multimodálnym prístupom,“ kt. je definovaný § 4 ods. 7 
zákona č. 220/2007 Z. z. nasledovne: „doplnková obsahová služba vysielaná súbežne 
s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo 
nevidiacich k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä 
prostredníctvom otvorených alebo skrytých titulkov, tlmočenia do posunkovej reči 
nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich.“  
Vysielateľ na základe zákona je podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
„povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní 
každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej  
 a) 50% všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami (...)  
 b) 3% všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich 

alebo v posunkovej reči nepočujúcich,  
 c) 20% všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním (...)“ 



Vysielateľ s licenciou je podľa  § 18a zákona č. 308/2000 Z. z. „povinný zabezpečiť 
multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní televíznej programovej 
služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej 
 a)  10% všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým 
 postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
 nepočujúcich,  
 b) 3 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre 
 nevidiacich.“ 

 
TV 

mesiac 
RTVS Jednotka RTVS Dvojka RTVS Trojka 

júl aug. sept. júl aug. sept. júl aug. sept. 
titulky (min. 50%) 75,66 76,19 64,8 59,92 56,63 56,61 62,45 62,10 61,58 
posunková reč (min. 3%) 7,12 7,08 6,74 3,44 3,48 4,83 13,16 11,94 11,63 
hlasové komentovanie (min. 20%) 48,27 52,71 39,05 22,62 23,91 25,49 25,95 34,21 26,11 

 
TV 

mesiac 
TV MARKÍZA TV DOMA DAJTO 

júl aug. sept. júl aug. sept. júl aug. sept. 
titulky/posunková reč (min. 10%) x x 16,0 x x 31,6 x x 28,2 
hlasové komentovanie (min. 3%) x x 12,8 x x 4,7 x x 18,3 

 
V rámci doručených štatistík vysielatelia splnili zákonom stanovené podiely vysielania 
s multimodálnym prístupom. 

 
 
 

ZÁVER: 
Na základe predložených štatistík môžeme konštatovať, že vysielatelia, ktorí zaslali štatistiky, 
si svoje povinnosti v rámci dodaných štatistík za 3. štvrťrok 2021 splnili. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme, aby Rada štatistiku o odvysielanom programe 
televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2021 zobrala na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 



62 
Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady dňa 24. 11. 2021 

 
Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúca 
vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2021 
 
Na základe záverov uvedených v správe o štatistike o odvysielaných programoch rozhlasových 
programových služieb obsahujúca vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 
2021 Kancelária Rady pripravila nasledujúce uznesenie: 
 
Návrh uznesenia: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 
obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2021. 
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Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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Predmet: Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb 
 obsahujúca vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za  
 3. štvrťrok 2021 
 
Vysielatelia:  RTVS – vysielateľ na základe zákona  
  Vysielatelia s licenciou    

   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dátum: 16. 11. 2021 
 



Podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. sú vysielatelia rozhlasových 
služieb od 1. 4. 2016 povinní viesť štatistiku a zasielať štatistické údaje o vyhodnotení podielu 
slovenských hudobných diel a v rámci neho i podielu nových slovenských hudobných diel. 
Povinnosť sa vzťahuje na všetkých vysielateľov okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa 
tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní 
odo dňa doručenia žiadosti Rady o túto štatistiku. 
 
Slovenské hudobné dielo  
Ustanovenie § 28a definuje slovenského hudobné dielo na účely tohto zákona ako „hudobné 
dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom 
jazyku.“ Pre výpočet podielu vysielania slovenských hudobných diel za kalendárny mesiac sa 
„rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej 
programovej služby za kalendárny mesiac,“ pričom sa započítavajú iba diela zaradené do 
vysielania v čase od 6.00 hod. do 24.00 hod.  
 
Vysielateľ s licenciou je podľa ustanovenia § 28b ods. 1 povinný vyhradiť najmenej 25 % 
času vysielania slovenských hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe 
zákona najmenej 35 %, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého 
vysielateľa osobitne. Prechodné ustanovenie, na základe ktorého boli stanovené nižšie kvóty 
pre vysielanie slovenských hudobných diel, skončilo k 31. 12. 2016.   
 
Nové slovenské hudobné dielo 
Ustanovenie § 28b ods. 4 určuje podiel vysielania nových slovenských hudobných diel, 
pričom: „Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam podľa odseku 1 je 
vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel; za 
nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho 
prvého uvedenia na verejnosti.“  
  
Výnimky pre vysielanie rozhlasových programových služieb 
Rada pre rok 2021 neudelila žiadne výnimky na vysielanie slovenských hudobných diel, alebo 
na vysielanie nových slovenských hudobných diel. 
 
 
Vysielateľ na základe zákona – RTVS 

Rozhlasová  
programová služba 

slovenské hudobné diela nové slovenské hudob. diela 
júl august sept. júl august sept. 

RTVS Rádio Devín x x x x x x 
RTVS Rádio Junior x x x x x x 
RTVS Rádio Litera x x x x x x 
RTVS Rádio Patria x x x x x x 
RTVS Rádio Pyramída x x x x x x 
RTVS Rádio Regina x x x x x x 
RTVS RSI x x x x x x 
RTVS Rádio Slovensko x x x x x x 
RTVS Rádio_FM x x x x x x 
 
 



Vysielatelia s licenciou  
Rozhlasová  
programová služba 

slovenské hudobné diela nové slovenské hudob. diela 
júl august sept. júl august sept. 

Europa 2 x x x x x x 
EXPRES x x x x x x 
FUN RADIO x x x x x x 
MIRJAM RÁDIO x x x x x x 
Rádio 7 x x x x x x 
Rádio Anténa Rock x x x x x x 
Rádio Best FM  x x x x x x 
Rádio Beta 26,9 28,3 x 27,1 25,8 x 
Rádio THE END x x x x x x 
Rádio Frontinus x x x x x x 
Rádio Jemné x x x x x x 
Rádio KISS x x x x x x 
Rádio Košice 25 25,4 25,7 45 47,3 47 
Rádio LIPTOV x x x x x x 
Rádio Lumen 55 55 x 94 90 x 
Rádio Modra 100 100 100 99 99 99 
Rádio MUZIKA x x x x x x 
Rádio Piešťany x x x x x x 
RADIO PLUS x x x x x x 
Rádio Rebeca x x x x x x 
Rádio SiTy 41,82 43,06 x 36,92 36,49 x 
Rádio Šírava x x x x x x 
Rádio Topoľčany  25,12 26,26 26,48 51,36 50,93 47,94 
RADIO VIVA  x x x x x x 
Rádio Vlna x x x x x x 
Rádio WOW 31,41 31,52 31,57 30,29 30,22 30,24 
SKY RADIO 26,82 26,64 25,56 34,39 31,7 27,82 
Trnavské rádio  x x x x x x 
Záhorácke rádio 25,61 25,20 25,36 26,48 26,99 26,55 
Rádio Mária 89,04 88,92 88,37 35,93 38,05 39,45 
Pozn. 1 – znak „x“ - vysielateľ nedoručil štatistiku za uvedený mesiac    
 
Dňa 27. 3. 2020 Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila na svojej stránke www.rvr.sk 
Vyhlásenie Rady k situácii v elektronických médiách spôsobenej koronavírusom, 
v ktorom sa v súvislosti so štatistikami o vysielaní slovenských hudobných diel uvádza: 
„Rada nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o 
odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však 
zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek uvedenému opatreniu dbali na plnenie povinností 
podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.“ 
Rada uvedené vyhlásenie aplikovala pri svojich rozhodnutiach na zasadnutiach v dňoch 3. 6. 
2020 (Štatistika za 1. štvrťrok 2020), 9. 9. 2020 (Štatistika za 2. štvrťrok 2020), 4. 11. 2020 

http://www.rvr.sk/


(Štatistika za 3. štvrťrok 2020), 24. 2. 2021 (Štatistika za 4. štvrťrok 2020), 19. 5. 2021 
(Štatistika za 1. štvrťrok 2021) a 8. 9. 2021 (Štatistika za 2. štvrťrok 2021).   
Vzhľadom na uvedené nedávame návrh na začatie správneho konania v súvislosti 
s možným porušením povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. 
pre nedodanie vyššie uvedených štatistík vysielateľmi.   
 
V súvislosti s doručenými štatistikami sme nezaznamenali možný rozpor so zákonnými 
povinnosťami.  
 
 
ZÁVER: 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme, aby Rada štatistiku o odvysielanom programe 
rozhlasových programových služieb, obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských 
hudobných diel a podielu nových slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2021, zobrala na 
vedomie. 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 1147/SKO/2021 
vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 8. 12. 2021                  Z: PLO 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 6. 12. 2021                         Z: PgO 
 

* * * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 16. 6. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, vo veci možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Dvojka 
odvysielal dňa 28. 4. 2021 o cca 22:08 hod. program Do kríža, v ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu. 
 
Oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 1. 7. 2021, na základe 
čoho sa začalo správne konanie č. 1147/SKO/2021. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby 
v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) zaslal svoje stanovisko, prípadne 
navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne 
bol účastník konania upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže 
rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené 
v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku.  
 
Dňa 13. 7. 2021 bolo Rade prostredníctvom e-podateľne doručené vyjadrenie účastníka konania 
k predmetu správneho konania zaevidované pod č. 1147/SKO/2021-2. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 16. 6. 2021 a uplynie dňa 16. 12. 2021. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie 
podľa cit. ustanovenia začala plynúť dňa 28. 4. 2021 a uplynie dňa 28. 4. 2022. 
   

* * * 
Prepis/popis skutkového stavu 
 
 
Monitorované vysielanie: Do kríža 
Deň vysielania: 28. 4. 2021   
Čas vysielania: cca 22.08 hod.   

Označenie podľa JSO:   
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Vysielací čas:  
- cca 22:08 hod. – začiatok programu Do kríža 
- cca 23:01 hod. – koniec programu Do kríža 
 
 
Prepis: 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Dobrý večer. Vitajte pri diskusnej relácii Do kríža. Dnes sa budeme 
venovať téme kresťanov v politike. Všetci o nich hovoria, takmer v každej strane sa nachádzajú. Občas 
pôsobia silní, občas pôsobia rozpačití, tak sme sa rozhodli pri príležitosti zmien vlád, keď nastupuje 
Hegerova vláda, usporiadať debatu medzi kresťanskými politikmi, troma predsedami kresťanských 
strán, ktoré sú rôznorodé. Jedna je vo vláde, jedna je v opozícii a jedna je mimo parlamentu. Vítam 
v našej diskusii pani Annu Záborskú, predsedníčku Kresťanskej únie.“ 
Anna Záborská, predsedníčka strany Kresťanská únia: „Dobrý večer.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Pána poslanca Tarabu, Tomáša Tarabu, predsedu strany Život – 
Národná strana.“ 
Tomáš Taraba, predseda strany Život – Národná strana: „Dobrý deň.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A tiež predsedu KDH Milana Majerského.“ 
Milan Majerský, predseda KDH: „Príjemný večer prajem.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „No. Tak čo, ste silní v tom parlamente, či ste slabí v tom 
parlamente? Počuť vás, či vás neni počuť? Ako sa cítite vy sami?“ 
Anna Záborská: „No tak určite nás je počuť. Či sa cítime silní, alebo sa cítime slabí... Tesne po 
voľbách sa hovorilo, že je to najkonzervatívnejší parlament, aký kedy si bol. Neviem celkom presne 
podľa čoho to...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Vy ste tomu verili tej nálepke?“ 
Anna Záborská: „...veď práve preto sa pýtam, že podľa čoho to hodnotili, pretože proste matematika 
nepustí a aj keď kresťania boli vo viacerých politických stranách, ale rozhodne tento parlament nebol 
najkonzervatívnejší, alebo nie je najkonzervatívnejší vôbec od začiatku... od pádu komunizmu. Ja mám 
stále taký pocit, že vlastne toto konštatovanie bolo vykonštruované kvôli tomu, aby voči tomuto 
parlamentu sa zdvihli negatívne emócie. Pretože vieme, že od samého začiatku sa hovorilo o tom, že 
konzervatívny parlament, je tam veľa kresťanov, to celé bude len o potratoch, to celé bude len 
o podpore manželstva. Zoberieme si, že to nebol len parlament, ale aj viacerí ministri boli aj 
zosmiešňovaní, aj obviňovaní, že ich ministerstvá budú proste pokračovať v nejakom kresťanskom 
naratíve a vieme veľmi dobre, že sa otvorila aj diskusia na sociálnych sieťach. Čiže skôr som vnímala 
negatívnu odozvu na tie výsledky volieb. Bola som prekvapená, že vlastne nejaká veľká odozva zo 
strany proste kresťanov v tom verejnom živote, alebo aj v tej spoločnosti, nebola.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Čo sa vám podarilo? Ste spokojná s tým rokom dozadu? S tým 
prvým rokom?“ 
Anna Záborská: „No treba povedať, že človek málokedy je celkom spokojný s tým, čo sa udeje. Ja by 
som teda rozdelila možno tú agendu na covid a extracovid, hej. Ale predpokladám, že teda vy sa pýtate 
na to, že čo sa nám podarilo a čo sa vníma ako možno ako kresťanské témy alebo témy založené na 
kresťanských hodnotách. No ale opýtajme sa, že je to len obmedzenie alebo zákaz umelého ukončenia 
tehotenstva alebo zatvorené obchody v nedeľu. Alebo je to oveľa širšie a týka sa to či už pracovného 
prostredia, hlavne rodiny vo všetkých tých dimenziách. Mňa veľmi napríklad mrzí, že sa nepodarilo 
zatiaľ schváliť zákon, ktorý hovoril o metodickom pokyne doložky, dopadu na rodinu. Tento zákon je 
pripravený a nie že by bol neprešiel cez parlament, ale neprešiel cez vládu a ja verím teda, že sa to 
podarí. Ďalej...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A vy ten rok hodnotíte skôr pozitívne, či skôr negatívne? Len krátko, 
aby sme...“ 
Anna Záborská: „Ja ho hodnotím na tú situáciu, ktorá bola skôr pozitívne, pretože otvorili sa aj 
témy, o ktorých hovorili teraz to neotvárajte, teraz nie je čas. A to sa netýka len zákona pomoci 
tehotným ženám, ale to sa týka napríklad aj zákona proste pamiatky politických väzňov. Na ten tiež 
hovorili, že neotvárajte to teraz, alebo vytvorenie Dňa samizdatov a podobne. Čiže ja to vnímam ako 
z tej kresťanskej politiky, ktorá by mala obsahovať sociálne učenie cirkvi, tak či sú to proste tehotné 
mamy od 4. mesiaca, alebo je to zdvihnutie daňového bonusu alebo podobne. Ja myslím, že na to, čo 
sa mohlo urobiť v tej covidovej pandémii, tak sa urobilo dosť.“ 
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Jaroslav Daniška, moderátor: „Jedna vec sa určite podarila, že rodiny sú viac spolu, aj keď to není 
asi zásluha politikov. Pohľad z opozície. Čo sa podarilo, nepodarilo kresťanom vo vláde?“ 
Tomáš Taraba: „Pán redaktor, keďže áno ja som v opozícii, tak od prvého dňa som vnímal, že snažia 
sa liberáli dať nálepku ad 1 tomuto parlamentu, že to je konzervatívny parlament. A druhá nálepka 
tejto vláde, že to je konzervatívna vláda.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Tak to si dávali aj tí kresťania sami, však oni sa tak pýšili tým.“ 
Tomáš Taraba: „Svojím spôsobom áno, ale keď sme pozreli na tie počty, tak mi bolo hneď jasné, že 
pokiaľ sa nebudeme pozerať na všetkých poslancov, ako na potencionálnych spolupracovníkov pri 
presadzovaní jednotlivých zákonov, to znamená aj tých, ktorí sú v opozícii, aj tí, ktorí v koalícii, tak 
veľká šanca na presadenie čohokoľvek v tom parlamente nebude. A z toho dôvodu hneď na začiatku 
volebného obdobia my sme sa s Janom Podmanickým snažili navrhnúť nejaké vytvorenie takej 
hodnotovej platformy naprieč politickým spektrom v parlamente. To nie s cieľom, aby sme sa stali 
súčasťou niečoho jedného, ale aby sme vedeli spolu komunikovať a videli sme to aj pri tom zákone na 
posilnenie práv žien, že jednoducho pokiaľ tá komunikácia nie je normálna, živá medzi opozíciou, 
koalíciou, medzi tými poslancami, ktorí na týchto veciach majú záujem, jednoducho to neprejde.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A čo sa podarilo za ten rok, alebo nepodarilo?“ 
Tomáš Taraba: „No a teraz hlavným udavačom tempa sú logicky konzervatívni poslanci v rámci 
koalície, pretože oni sú tí, ktorí udávajú áno teraz máme alebo teraz nemáme na toto príležitosť. Ja si 
myslím, že tento rok je veľmi zlý. Není sa veľmi čím pochváliť, nie je sa pochváliť aj preto, že ad 1 
vidíme, že táto vláda dnes štatisticky ľuďmi je hodnotená ako najhoršia od novodobej dejín, kedy sa to 
meria no a to, čo je najhoršie, že proste áno vidíme, či už boli tie kampane zosmiešňovania 
jednotlivých ministrov, proste ten boj sa vedie nie len reálne v politickej rovine, ale aj v takej 
osobnostnej, ktorá je už mimo rámec akože normálnej korektnej politiky. No a problém je práve ten, že 
žiaľ, a ja to vidím pokiaľ sa nezreformuje niečo hmatateľné, ktoré... niečo čo má šancu reálne v tom 
parlamente prejsť, tak jednoducho veľkou obeťou tejto politiky budú práve konzervatívne časti, 
pretože po prvé, nie je sa čím pochváliť, po druhé... k dnešnému dňu, a po druhé, áno my máme za 
sebou obdobie, veď tu v podstate prišlo k náboženskému potlačeniu práva na vierovyznanie z pohľadu 
boja proti pandémii. To sú veci, ktoré sa veľmi ťažko komunikujú, že prečo Slovensko muselo ísť až do 
tohto extrému. A tam sa stala podľa mňa už tá chyba, že jednoducho sa dali príliš veľké právomoci 
hlavnému hygienikovi, za čo hlasovala koalícia, no a hlavný hygienik to proste využil a oni sami seba 
už potom odrezali od tej možnosti do toho zasahovať. Takže...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Keby ste zhodnotili ten rok, tak poviete čo?“ 
Tomáš Taraba: „Ja si myslím, že to bol neúspešný rok po všetkých stránkach, od boja s pandémiou 
až po presadzovanie tých zákonov, ktoré... aj keď samozrejme sú tam niektoré náznaky, že v sociálnej 
oblasti napríklad, veď sú niektoré zákony, ktoré treba... neskôr ich môžeme spomenúť, že idú dobrým 
smerom, to zas treba uznať, že sú napríklad zákony, ktoré vytvárajú tú multigeneračnú solidaritu 
v rámci rodín, rodiny, ktoré majú viac detí budú môcť prispievať napríklad aj svojim rodičom na 
navyšovanie dôchodkov a podobne. To sú všetko zákony, ktoré je dobré spomenúť. Na druhej strane ja 
si myslím, že o charakter tejto vlády sa bojuje možno aj v týchto dňoch, jak sa vykročí. Dneska je to 
taký hybrid, že nie sú v ňom spokojní ani liberáli, nie sú v ňom spokojní zrejme ani konzervatívci 
a ľudia jednoducho ak nepochopia... proste je to dnes také vlažné, hej, že ani studené, ani teplé.“ 
Anna Záborská: „Ešte možno krátku poznámku, že nie sú to len tie sociálne zákony, ale vieme, že 
bola schválená novela poslanecká o domácom vyučovaní, čo je veľmi dôležité a čo proste 
konzervatívne rodiny vítajú a bol tam deficit. Je tam dobre naštartovaná celá politika zrovnoprávnenia 
rôznych typov školstva. Ja si myslím, že cirkevné školstvo už stačilo, že stále ťahalo za kratší koniec 
a to sa tak isto posunulo dopredu. Takže ja si myslím, že je toho...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „KDH sa tesne nedostalo do parlamentu. Ako to vidíte 
z mimoparlamentnej opozície?“ 
Milan Majerský: „Tak je pravdou už že táto súčasná vláda nastúpila do veľmi ťažkého obdobia, 
najťažšieho možno za posledné obdobie možno aj storočia, od skončenia svetovej vojny...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ale to zas toto preháňanie... myslíte si, lebo toto počúvame často, ale 
myslíte si, že táto vláda to má ťažšie ako v roku ´68 napríklad? Keď tu... to sú také...“ 
Milan Majerský: „Je to ťažké obdobie, je to ťažké obdobie. Jednak preto, že umierajú ľudia, 
samozrejme je dôležité, ako sa vysporiadame s krízovou situáciou. Táto vláda za ten rok dramaticky 
stratila dôveru. Tak nízka dôvera voči vláde zo strany obyvateľstva tu hádam ešte nikdy nebola, ale 
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keď sa máme baviť o tom, či je konzervatívna táto vláda, alebo nie je, vždy výsledky sú prezentačným 
faktorom toho, že či je alebo nie je. Ja si myslím, že...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A je teda, či nie je?“ 
Milan Majerský: „...táto snaha tu určite bola. Tých kresťanov v parlamente je naozaj dosť, len vždy 
treba hovoriť o výsledkoch. Možno z nesprávneho hľadiska alebo z nesprávneho pohľadu sa uchopila 
celá tá pandémia. Jednak tým, že my sme pretestovali niekoľko nemocníc, ktoré mohli slúžiť dnes 
ľuďom a veľkú dôveru na druhej strane si dokázali získať starostovia, primátori, župy, ktorí 
plnohodnotne nahradili túto vládu. Aj tie konzervatívne alebo kresťanské témy nemôžu byť iba 
marketingovým ťahom na obyvateľstvo, že som kresťanom vtedy, keď mi to vyhovuje. Určite by sme 
mali byť kresťanmi vtedy, keď to naozaj má zmysel a presadzovať to aj v legislatíve. Určite sú tam aj 
dobré výsledky. To treba dať za pravdu. Či už to je tehotenský príplatok, či už to je naozaj 
vysporiadanie sa s následkami minulosti, tí politickí väzni, ktorí tu boli spomenutí a mnohé ďalšie 
prosociálne a prorodinné zákony. Ja musím ale povedať aj to, že veľká časť aj programového 
vyhlásenia vlády bola z dielne KDH. Či už to je z oblastí sociálnych vecí, veď 80 % v programovom 
vyhlásení vlády je práve z programu KDH, 60 % z programu zdravotníctva je práve z KDH, 
z programu KDH. Čo na jednej strane sa tomu teším, lebo je to na prospech ľuďom a verím, že to 
postupne bude aplikované aj do praxe. Ale tu ešte...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ale keby ste...“ 
Milan Majerský: „...jednu vec chcem povedať, že my sme sa stali aj určitým šepkárom pre túto vládu. 
Dávali sme podnety rôznymi spôsobmi. Naozaj...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Čiže vy ste vlastne vo vláde, teda dá sa povedať.“ (smiech) 
Milan Majerský: „Tak mnoho bývalých KDH-ákov je vo vláde. To treba povedať. Alebo je 
v parlamente. Ale dôležité je, či dokážu presadiť agendu, ktorú...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A cítite sa vlastne vy ako strana opozične voči tej vláde, či sa 
necítite?“ 
Milan Majerský: „My sme mimoparlamentná strana.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Áno, ale ste, no však či sa cítite vy v opozícii... keď šepkáte vláde.“ 
Milan Majerský: „V čom sa plní naša agenda, tak sa v tichosti sa tešíme. V čom sa nedarí, tak určite 
aj kritizujeme, ale kritizujeme konštruktívne. Naozaj nechceme byť hlasnými krikľúňmi bez toho, aby 
sme mali konštruktívny prístup a ponúkali riešenia. Uvediem niekoľko príkladov. Napríklad aj tie 
bohoslužby. Bavíme sa v relácii, kde asi to treba aj povedať, keď sa zakázali bohoslužby, sme boli asi 
jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá mala najdlhšie zakázané bohoslužby. Ale pozor. Pandémia 
je aj o osamelosti a o duchovnej poteche. Čiže my sme dávali návrhy, aby bola umožnená súkromná 
pastorácia alebo tá osobná pastorácia...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „To robili viacerí.“ 
Milan Majerský: „...dávali sme návrhy, aby nebolo 50 ľudí v jednom kostole, ale 15 metrov... 15 
štvorcových metrov na jednu osobu v kostole, čo je omnoho jednoduchšie. Prečo boli otvorené veľké 
obchodné reťazce? Malé obchody sme zatvorili, kostoly boli zatvorené. Naši podnikatelia, naši 
živnostníci krachovali, veľké podniky...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Viete, my sa teraz dostávame vlastne k tomu problému. Že však dnes 
to vlastne hovoria všetci kresťania toto, tieto vety. Každý vie, že sa to stalo zle, ale vtedy, keď bolo o to 
treba zviesť zápas, tak ten zápas sa nezviedol.“ 
Milan Majerský: „No KDH určite dvihlo hlas a ten hlas bol tak počuteľný, že sme ho dávali cez 
rôzne formy verejných vyhlásení. Takže ten hlas náš minimálne KDH tu bolo počuť.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „No ale vyhlásenie, viete, status na Facebooku to není zápas.“ 
Milan Majerský: „No verejné vyhlásenia aj formou tlačovej správy my ako neverejný subjekt, keďže 
nie sme v parlamente, nemohli sme zvolávať veľké tlačové konferencie, ktoré by mohli toto preferovať 
a propagovať.“ 
Tomáš Taraba: „Pán redaktor... pardon, nech sa páči.“ 
Anna Záborská: „Ja len toľko poviem, že hovoriť a vstupovať do svedomia, kto urobil veľa, kto 
urobil málo, kto hovoril verejne, kto v kuloároch sa snažil túto situáciu zmeniť nemá zmysel. Nemá 
momentálne zmysel, pretože aj to lajtové zlepšenie okolo Veľkej noci okrem toho, že to zaznelo 
v médiách ako výzva KDH, tak už dávno predtým sa o tom hovorilo v spolupráci s Konferenciou 
biskupov, v spolupráci s ostatnými denomináciami. Veľmi úzko sme spolupracovali s evanjelickou 
cirkvou. Čiže ja si myslím, že tu nemôžeme povedať, že ten urobil a ten neurobil. Situácia bola taká, 
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a to je aj tá atmosféra, ktorá je na Slovensku. Vieme, že v máloktorej krajine sa zdvihla taká opozícia 
zo strany liberálneho spektra, že kde sa začali prirovnávať bohoslužby ku futbalovým zápasom 
a otvoreniu fitnescentier, že to proste nebolo v žiadnej inej krajine.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ale opozícia je v poriadku, veď ak kresťania vládnu, tak kto má byť 
iný v opozícii ako liberáli. To je v poriadku. Tu ide teraz o to ako sa to rozhodovalo.“ 
Anna Záborská: „No ale jak kresťania vládnu. To ťažko povedať, že kresťania vládnu. Povedali sme 
na začiatku, že ani tá vláda, ani ten parlament nie je čisto kresťanský alebo čisto konzervatívny. Hej? 
A najlepšie to vidno na zákone o pomoci tehotným ženám, ktorý skutočne nebol nejaký ideologický. 
Zákon bol o pomoci a samozrejme nepriamo aj o znižovaní potratov a v tom parlamente sa nazbieralo 
40 hlasov. Čiže my musíme vychádzať z tej matematiky, ktorá je.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Vy ste chceli a potom...“ 
Tomáš Taraba: „Ja si myslím, že ak to máme nejak skonštatovať aj na základe uplynulých možno 
mesiacov, tak treba proste vidieť, že na Slovensku, že na Slovensku veľmi rastie progresívna liberálna 
vlna, ktorá je objektívny politický faktor. Už nerobia možno tie chyby, ktoré ešte robili pred voľbami, 
keď Progresívne Slovensko proste prinášalo témy, ktoré Slovákov až tak veľmi nezaujímali, až ich to 
dalo mimo. No ale to, čo je, že tu sa reálne myslím si, že v tej vláde udiali niektoré zásadné chyby, 
ktoré už neviem, či sú repasovateľné naspäť, no a to bola práve táto oblasť, akým sa začala 
presadzovať politika boja proti covidu za cenu absolútneho porušovania ľudských práv na Slovensku. 
Tu sa urobila obrovská nadpráca a najhoršie, čo je a čo jednoducho teda ja som politicky kritizoval 
od prvého dňa, som vystupoval a myslím si, že aj keď nás dnes kritizujú, že opozícia až príliš išla proti 
vláde, no jednoducho sú veci, kde neexistuje z môjho pohľadu proste nejaký súzvuk. Ak my vidíme, že 
vládna iniciatíva spôsobila to, že sa obišiel zákonodarný orgán cez nejaký zákon, ktorý urobil nové 
centrum moci v podobe Mikasa a Úradu verejného zdravotníctva a potom aj tie ich rokovania aj 
s cirkvami a všetky tie objektívne požiadavky narážali na to, čo vám povie aj dnes predseda vlády 
Slovenskej republiky, že v podstate on nemá právomoci v týchto veciach. Oni delegovali absolútnu 
moc mimo parlament, mimo zákonodarný orgán, ktorý sa zodpovedá občanom, dali to na nejakého 
úradníka, ktorý podľa mňa ani sám o sebe ani netúžil mať takúto veľkú moc. Dnes už aj Maroš Žilinka 
a všetci konštatujú, že toto v poriadku nie je. Tie žaloby sa množia. Ja si myslím, že toto bude jedna 
čierna epocha v dejinách Slovenka, pretože my ako demokracia musíme bojovať demokratickými 
spôsobmi s čímkoľvek, s akýmikoľvek výzvami. Takže tam sa stala tá prvá chyba. No a druhá, 
najhoršia čo pre konzervatívca v tejto vláde je, že naozaj majú veľkú a dobrú opozíciu v rámci 
vlastných radov z liberálov, ktorí využívajú ako keby každú chybu, ktorá sa udeje, tak hádžu na plecia 
konzervatívcov. Toto ja som úplne jasne povedal aj počas vládnej krízy, ktorá bola, proste toto nie je 
zlyhanie Igora Matoviča, toto je zlyhanie proste fungovania tej vlády, aká je...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A to je zodpovednosť koho potom, keď nie Matoviča?“ 
Tomáš Taraba: „No problém je, ja vám poviem, jak sa správa SaS.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ale len krátko, lebo... skúste, že kto je teda zodpovedný za to... 
hovoríte, že to je zlyhanie vlády, čiže koho je to?“ 
Tomáš Taraba: „Celok, celok.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Celok. Všetkých.“ 
Tomáš Taraba: „Pretože ak si... môžeme ísť bod po bode a vám nájdem vystúpenia, kde Richard 
Sulík príde na vládu, urobí tlačovú konferenciu po vláde, skritizuje zákony, za ktoré tam akože 
nehlasoval...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Chápem. Všetkých.“ 
Tomáš Taraba: „...príde do parlamentu, všetky zákony prechádzajú hlasmi SaS. To znamená oni si 
len robia body na nich, ale pri tom to je ich kompletne ako spoločný postup, ktorý tu je.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Vy ste chceli reakciu. Nech sa páči.“ 
Milan Majerský: „Ja som chcel iba reagovať na to, že chýba tu jeden komplexný subjekt, ktorý by bol 
naozaj kompatibilný a hlasoval ako v minulosti, keď si pozrieme do hlasovaní, ešte keď bolo KDH 
v parlamente, tam to bolo naozaj jednotné. Tam keď išlo o hodnotové, kresťanské alebo konzervatívne 
zákony, naozaj ten KDH-ácky poslanecký klub bol tak jednotný, že všetci frontálne dvihli ruky za.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Tu vám budem oponovať. Podľa mňa toto vôbec nechýba teda. Tých 
kresťanov je tam na to dosť. To, čo chýba, by som povedal, takmer akákoľvek iniciatíva.“ 
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Milan Majerský: „V kresťanských hodnotových témach, zoberme si iba jeden zákon o ochrane, alebo 
o zvýšenej ochrane žien, alebo ochrane života, tak tam to jednotné nebolo. Tam chýba naozaj subjekt, 
ktorý by dokázal zjednotiť tie kresťanské hlasy a povedať hlasujme takto.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Nie, však akože... iste, ale tu chýba iniciatíva. Tu akože za ten rok 
bol jeden zákon, ktorý bol regulérny. To bol pro-choice zákon, aby žena mala dostatok slobody sa 
rozhodnúť, aby sa slobodnejšie mohla rozhodnúť, či chce alebo nechce ísť o potrate. To nebol žiadny, 
by som povedal, nátlak na ženu, aby si vybrala jedno rozhodnutie. Zákon sa snažil zabezpečiť žene 
dostatok informácií a všemožnej podpory, aby sa slobodne bez tlaku rozhodovala. Ale mimo toho 
a pár drobných iniciatív tu kresťanov nebolo cítiť za ten rok.“ 
Anna Záborská: „Ono tých kresťanov možno nie je tak vidieť. Vieme veľmi dobre, že veľa urobí 
kresťania v prvých troch tisícročiach, prvých troch storočiach, keď boli v katakombách, keď ich 
nebolo vidieť, ale proste pre tú spoločnosť boli obrovským prínosom. Hej? Čiže to ešte neznamená... tí 
kresťania sú aj proste spôsobom vyjadrovania proste to nie sú krikľúni, ktorí budú proste aj za 
cenu...“  
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ako ktorí teda. Ako ktorí.“ 
Anna Záborská: „No tak aspoň...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Viete si predstaviť napríklad vaša strana tesne neprešla, viete si 
predstaviť, keby tam bola, tak KDH je asi súčasťou vlády, ako by sa choval Alojz Hlina s Igorom 
Matovičom? To mám pocit, že konflikt so Sulíkom je... to není ani šedá oproti tej...“ 
Anna Záborská: „Ono vždycky môžeme povedať, že mohli urobiť viac, ale mohli urobiť aj menej. 
Hej? Že ja osobne som vďačná za to, čo sa urobilo. Som rada, že sa podarilo vo viacerých prípadov 
osloviť aj kresťanov v iných politických stranách. Keď pán poslanec, pán predseda Taraba predložil 
návrh o tom, aby mohli byť bohoslužby cez Veľkú noc v exteriéri, aspoň v exteriéri, tak proste my 
kresťania sme nemali problém a nepovedali sme si, že to predložil opozičný poslanec, tak za to 
nezahlasujeme a môžem vám povedať, že nebolo to jednoduché. Nebolo to jednoduché. Rovnako ako 
sme vždy našou úlohou ako kresťanov v parlamente sú určité presne definované hodnoty, ktoré 
nemôžu byť predmetom kompromisu a nemôžu byť nedajbože predmetom straníckeho kupčenia 
a myslím si, že tí kresťania dostali svojho slova. Ešte možno jedno poviem, že my možno porovnávame 
kresťanov, ktorí boli v politike v 90-tych rokoch a kresťanov, ktorí sú teraz. Hej? To nie sú ľudia, ktorí 
majú skúsenosti s perzekúciou. To nie sú ľudia, ktorí majú skúsenosť z toho, že ich v novinách 
osočovali, že sa museli pre... niektorí, ktorí stratili zamestnanie, pretože boli... ktorí zažili takzvanú 
slušnú diskrimináciu, že.... to sú proste kresťania, ktorých kresťanstvo je súčasťou ich života a oni 
stále vo svojej mysli dávajú na misku váh na jednu stranu stranícku alebo koaličnú poslušnosť a na 
druhú stranu zachovanie si svojho svedomia a ja vám môžem povedať, že mnohí nevedia, čo je v tej 
danej situácii, keď sú pri vláde, čo je v tom momente dôležité.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Poslušnosť je dobré slovo. Dobre, že to tu slovo padlo. Kresťanov je 
parlamente veľa, na tom sa zhodnú všetci, ale nie sú vlastne príliš poslušní tej vláde, tomu Igorovi 
Matovičovi. Igor Matovič to vždy jasne povedal, že on nie je kresťanský politik, on sa vytvoril nejakú 
koalíciu, ale tí kresťania akosi neťahá ich on ku dnu? Nebudú vlastne, nestanú sa tou jeho poslednou 
bázou a nezaplatia cenu za to, za tú jeho vládu?“ 
Tomáš Taraba: „No tá hrozba zaplatenia vysokej ceny ale teraz pre celé konzervatívne spektrum je 
veľmi veľká. To si treba povedať. Včera sme videli aj prieskumy. Zrátajte si hlasy Hlasu, SaS, 
Progresívneho Slovenska, je tu vysoká ústavná väčšina de facto liberálnej vlády a to je to, čo pred 
nami je. Ale ja by som ešte chcel povedať. V parlamente, viete, funguje, ak predložíte zákon, najbližší 
pol rok sa nemôže daný zákon predkladať. Keďže ja som opozičný politik a doteraz sme boli v nejakom 
móde, tak pani predsedkyňa môže potvrdiť, ja som inicioval spolu s Kresťanskou úniou na začiatku 
volebného obdobia nejaké stretnutie s tým, že ja rešpektujem matematiku, že oni musia vedieť, keďže 
gro hlasov vychádza z koalície, oni musia vedieť...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Počkajte, ale kuloáre to ľudí až tak...“ 
Tomáš Taraba: „Ja viem, ja vám len chcem jednu vec ozrejmiť, že my sme dali priestor pre to, aby 
prišli s iniciatívou oni, aby sme ju my mohli podporiť. Ján Podmanický a ja sme hľadali hlasy. Hľadali 
sme hlasy tak, že niektorí hlasovali za ten zákon. Niektorí liberáli odišli z opozície...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Budete to robiť aj ďalej takýto prístup?“ 
Tomáš Taraba: „...odišli z opozície, aby znížili kvórum a my sme behali okolo týchto vecí... To, že to 
prvýkrát neprešlo, ide na obrovskú zodpovednosť politikov z ĽSNS. To, čo oni vtedy urobili 
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s Cigánikovou, to nechápe nikto do dnešného dňa. Neviem, či to bolo urazené ego, čo to bolo, ale 
myslím si, že to sú momenty, kedy kresťan má vedieť, jak sa má chovať. O to väčšmi ak si z toho robil 
agendu. Takže vám chcem len vysvetliť, že ak človeku ide primárne o niečo, aby prešlo, tak 
samozrejme, že ja nemám štýl teraz, že pôjdem si robiť individuálne PR na to, aby niečo neprešlo. 
Takže my sme komunikovali v týchto veciach. Teraz ale len prečo to hovorím. Prechádzame do 
obdobia, kedy covid prestáva byť téma, verím tomu, že sa veľmi zrýchlia iniciatívy a keď to nebude 
robiť koalícia, vo veľkom to začne teraz robiť opozícia. A ja chcem tuná vyzdvihnúť, že naozaj aj 
poslanci Kresťanskej únie hlasovali častokrát s opozíciou, napriek tomu, že vedia, že budú vystavení 
lynču zo strany proste médií, pretože to je taký akože narušovanie neviem akého tabu, pretože sú veci, 
ako vieme, ak sa niekto topí, je jedno kto ho ide zachraňovať, takže to chcem vyzdvihnúť. Ale práve 
preto hovorím, že táto éra by som povedal takého ročného nejakého že...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Tolerancie.“ 
Tomáš Taraba: „...tolerancie, že spolupracujme, tá končí. To znamená, že buď začneme vyvíjať 
spoločné veci. My nemáme problém predtým za nimi prísť. Ale keď povedia viete čo, my s týmto ísť 
nevieme, nechceme, jednoducho my začneme veľmi aktívne tieto veci presadzovať. Takže to len na 
proste uzrozumenie, že my sme urobili v rámci toho, že ide nám o cieľ, proste maximum, ale teraz 
samozrejme, že je čas sa veľmi výrazne posunúť.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Pán Majerský, vy šepkáte vláde, vláda má váš program. Rozumiete 
tej obave, tej role toho Igora Matoviča? Rozumiete tým 84 % ľudí, ktorí mu nedôverujú? Čo si vlastne 
vy myslíte o postave Igora Matoviča, jeho politike?“ 
Milan Majerský: „Tak od začiatku bolo jasné, že OĽANO, keď vyhralo voľby, zviezlo sa na vlne 
protikorupčných vyhlásení a ten marketing bol naozaj veľmi dobre zvládnutý. Jednak tá cesta do 
Francúzska, potom...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „To vieme. Poďme k politike.“ 
Milan Majerský: „...tie ďalšie marketingové ťahy, ktoré boli naozaj úspešným krokom. Zrazu sa 
ocitli vo vláde a tam už sa nerobí marketing, tam už sa rozhoduje. Je úplne iná situácia, keď človek má 
zodpovedne rozhodnúť a zvlášť v čase pandémie a keď má rozhodnúť o životoch ľudí a urobiť správne 
rozhodnutie a namiesto toho...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ako sa správa Igor Matovič? To rozumiem. Ako sa správa 
Matovič?“ 
Milan Majerský: „...tam mierim. Teraz to už poviem, tam mierim. A namiesto toho, aby človek ktorý 
je čelný predstaviteľ tohto štátu sa radil s odborníkmi, s pandemiológmi a s ľuďmi, ktorí naozaj sú 
zodpovední v tých vyjadreniach a majú skúsenosti, namiesto toho dáva veľké slovo na svoje vlastné 
PR. A teraz si zoberme na porovnanie západné krajiny alebo niektoré úspešné krajiny v boji 
s pandémiou...“  
Jaroslav Daniška, moderátor: „Počkajte. A to...“ 
Milan Majerský: „...a to je dôležité to, čo poviem teraz. Tam kde sa darilo zápasiť s covidom, to boli 
krajiny, kde je vysoká dôvera vlády voči odborníkom a poslúcha vláda odborníkov. A tie rozhodnutia 
sú v súlade s odborníkmi. U nás sa dial presný opak. Spochybňovalo sa všetko. Spochybňovali sa 
odborníci a preto je tak obrovská nedôvera voči vláde...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ale to nie je pravda...“ 
Milan Majerský: „...aj voči bývalému premiérovi...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „...ale to nie je pravda. Veď ak sa... ja som sa teda rozprával 
s viacerými ľuďmi z tých štábov, z tých zasadnutí. Oni hovorili, že ak ich niekto počúval najviac, to bol 
práve ten Igor Matovič. Jednou výnimkou je spor o Sputnik, ale tam je ten spor dosť spolitizovaný, ale 
mimo toho práveže ten Matovič dával priveľké slovo, hlas tým odborníkom a tým úradníkom, že oni 
rozhodovali o veciach, ktoré majú byť politické rozhodnutia.“  
Milan Majerský: „Tak asi žijeme v inej krajine, lebo ja som videl tie niekoľkohodinové tlačové 
konferencie a ja som presvedčený, že...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A kde išiel Matovič proti odborníkom?“ 
Milan Majerský: „...ak by odborníci komunikovali problém a dávali rozhodnutia, úplne inde by bolo 
dnes Slovensko...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A kde išiel Matovič proti odborníkom v akých rozhodnutiach?“ 
Milan Majerský: „Vo viacerých rozhodnutiach za celý rok.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Príklad?“ 
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Milan Majerský: „Za celý rok. Dobre. Posledný ste spomenuli vy.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Nie. Sputnik je iné. To je spolitizovaná... lebo tam aj ten ŠÚKL, keď 
si to prečítate, to je pomerne spolitizované stanovisko. To je iný typ sporu.“ 
Milan Majerský: „Napríklad odborníci odporúčali, aby sa robilo hybridné testovanie. Nie 
celoslovenské. Nie celoplošné. Hybridné to mám na mysli v ohniskách nákazy. Aj napriek tomu sa celý 
čas robilo celoslovenské celoplošné testovanie. Naši odborníci v rámci KDH povedali: veď mi sme 
rozprávali aj s odborníkmi, ktorí sú v tej ústrednej komisii, ktorí radia. A aj napriek tomu sa...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „To máte pravdu. Celoplošné. To máte pravdu.“ 
Milan Majerský: „...odsúhlasilo celoslovenské. Takže to je naozaj fakt a argument, ktorý platí.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Reakcia.“ 
Anna Záborská: „Nechcem teraz tu otvárať tie diskusie medzi odborníkmi a konzíliom a s tými 
poradcami všetkými. Jedno je pravda, že komunikovať navonok musí politický činiteľ. Nemôže proste 
odborník, lebo politický činiteľ, či je to prezident alebo je to predseda vlády, nesie zodpovednosť za to, 
čo sa v tom štáte urobí. Ja viem, že viaceré veci sa kritizujú. Keď sa zoberie celoplošné testovanie. 
Celoplošné testovanie bolo na rozhraní októbra novembra, ak sa nemýlim. Bol koniec, posledný týždeň 
a nakoniec to bolo jediné celoplošné testovanie, že sa to urobilo na celom Slovensku. Všetky ostatné 
boli buď regionálne alebo vo fabrikách alebo tam, kde bol najväčší výskyt a podobne. Ale si 
uvedomme jedno, že keď prišiel premiér Matovič s tým, že urobme celoplošné testovanie, tak my sme 
nevedeli, že 1. januára budeme očkovať. Vtedy boli proste všetci bezbranní. Vtedy každá možno každá 
myšlienka, aj keď nebola možno vždy úplne na 100 % dobrá, tak sa stala zlatou, lebo sa nevedelo, že 
čo sa urobí. A nehovoriac o tom, že viaceré krajiny to urobili, len my keď urobíme celoplošné, tak je to 
5 miliónov obyvateľov a keď urobia Francúzi Paríž a okolie, je to 21 miliónov obyvateľov. Čiže je to 
v tom Francúzsku celoplošné, alebo to nie je. Ja viem, že každý v mene toho, aby urobil dobre pre 
zdravie a životy ľudí, pretože hovoríme veľa o porušovaní ľudských práv. Hej? Sa prijali opatrenia, 
ktoré porušujú ľudské práva. Prvé a zásadné ľudské právo, pretože ináč by ostatné neexistovali, je 
právo na život. Hej? A ja beriem tieto opatrenia ako proste snaha o záchranu životov a zdravia tých... 
Ja nemôžem proste povedať, že to niekto robil so zlou vôľou, aby niekoho... a to, čo hovorí pán 
predseda ohľadne tej samosprávy. Ale veď to je úplne normálne, že tá samospráva s tou štátnou 
správou spolupracuje. Sú štáty, kde je to gro, alebo aj bolo, aj je na správe na samospráve, lebo tá to 
pozná. Čiže ja myslím, že toto by mala byť posledná vec, kde si budeme vyčítať, že kto niečo urobil, 
alebo neurobil, alebo mal urobiť a...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Druhá téma. Dochádza k zmene vlády. Na čele vlády bude stáť 
Eduard Heger. Tou cestou, ktorou chodievam domov, tak dodnes je tam billboard, kde Eduard Heger 
je nazvaný kresťanským kandidátom. Čiže by som povedal asi by sa niečo malo zmeniť z pohľadu 
kresťanskej agendy, lebo človek, ktorý kandidoval s tým, že sám seba nazýva ako kresťanským 
kandidátom bude na čele vlády. Zmení sa niečo? Začnime...“ 
Milan Majerský: „Tak Eduard Heger je... ja osobne si myslím, tak ako ho poznám, že je rovný chlap 
a statočný aj človek a predpokladám, že aj politik a takým aj ostane. Bude záležať do tej miery, 
nakoľko bude hovorcom bývalého premiéra a bude záležať do tej miery, nakoľko dokáže byť 
autonómny a dokáže presadzovať...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Čo od neho čakáte vy?“ 
Milan Majerský: „Ja od neho čakám a predpokladám, že Slovensko od neho čaká, že bude vládnuť 
rozumne, múdro, že...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Ale skúsme s ohľadom na tú kresťanskú agendu to...“ 
Milan Majerský: „...rozumne, múdro a že postupne sa dostanú do legislatívneho schvaľovacieho 
procesu aj zákony, ktoré majú také označenie, že konzervatívne alebo kresťanské, ale musí sa to diať 
v komunikácii určite, či už s ľuďmi s Kresťanskej únie, lebo má ich vo svojom poslaneckom klube, 
alebo s ľuďmi, ktorí sú roztrúsení v iných stranách, alebo dokonca aj s opozíciou, ako to tu bolo pred 
chvíľočkou spomenuté a predpokladám, že kresťanské svedomie nedovolí aj opozičnému politikovi za 
dobrý kresťanský zákon nezahlasovať. Takže alebo konzervatívny zákon nezahlasovať. On musí mať tú 
vládu pevne v rukách. Naozaj on musí byť ten premiér, ktorý rozhoduje a ktorý udáva tón, pred 
chvíľou to tu bolo povedané, a tvrdí muziku, inými slovami povedané.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Očakávate od neho nejakú iniciatívu v tých kresťanských témach, že 
podporí takú agendu, keďže mnohí voliči ho volili?“ 
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Milan Majerský: „Určite áno, veď ten volič kresťanského politika dostal už aj predtým vo voľbách, 
nielen v tých posledných a on sa k tomu hlási. A taký aj naozaj je. Ale záleží od toho, či naozaj, 
spomeniem to ešte raz, dokáže byť autonómnym politikom a predsedom vlády.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A zatiaľ je autonómny?“ 
Milan Majerský: „Tak zatiaľ nemá ani mesiac za sebou, ale verím, že prestane byť hovorcom 
bývalého premiéra a bývalý premiér bude člen vlády. Aj keď podpredsedom ale členom vlády 
a predsedom vlády bude Eduard Heger. To je podstatné.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Čo od neho očakávate?“ 
Tomáš Taraba: „Neočakávam nič výrazné, žiadnu veľkú zmenu. Skôr si myslím, že to bude svojím 
spôsobom horšie, čo sa týka tých výsledkov, pretože centrum politickej moci je dnes v rukách, v rámci 
tej koalície v rukách Igora Matoviča. On je predseda OĽANO, on je človek, ktorý svojím spôsobom 
rozhoduje o budúcej kandidátke a tak ďalej. To znamená, kto reálne politiku číta, tak ja rozumiem 
tomu, že Edo Heger sa stal premiérom. Myslím si, že tu sa zhodneme na osobnostných vlastnostiach 
všetci, kto ho poznajú, ale politická matematika je o niečom úplne inom. Vidíme, že Igor Matovič má 
tu silu, má obrazne povedané žolíkov v parlamente skôr on a on bude určovať tie témy. Vidíme to, čo 
sa udialo za uplynulé týždne, preto ja vám poviem, trošku sa tak usmievam nad tou takou taktikou, 
ktorú čítam v SaS, že dobrý Edo Heger, zlý Igor Matovič a nech si urobí Edo Heger poriadky s Igorom 
Matovičom, s pánom ministrom financií. No s akým ministrom financií. On je predseda OĽANO. 
Takže...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Očakávate, že Eduard Heger bude mať nejakú iniciatívu v takej tej 
kresťanskej agende?“ 
Tomáš Taraba: „Pozrite, nemyslím si, že Edo Heger už z princípu toho, ako on sa stal premiérom, že 
bude chcieť ísť do konfliktných tém v rámci tej koalície. To znamená ja neočakávam žiadne výrazné 
aktivity v tých hodnotovo-morálnych agendách, že by on ich inicioval, pretože to je rozbuška v rámci 
koalície a predsa jeho pridaná hodnota má byť to, že tam bude harmónia, pokoj. Lenže tá harmónia, 
pokoj vie byť iba tak, že bude uspokojovať požiadavky SaS. Pretože oni neštekajú len vtedy, keď je 
podľa nich. To je tiež akože nejaký taký poznatok, takže tu sa bude musieť Edo Heger rozhodnúť 
vlastne, že kým je on, keď bude premiér. Kým bol ako minister financií, to vieme. Kým bol ako 
poslanec, to vieme, ale aká bude jeho genéza ako premiéra, to dnes akože nevieme. Čo ja ale 
predpokladám, že tu vznikne úplne pridružený druhý konflikt v rámci tej koalície a ten bude práve na 
tej kvázi kresťanskej agende. Ale ona sa bude týkať skôr sociálnej oblasti. Ja poviem jeden príklad 
a končím. Všetci vieme, že Slovensko dramaticky vymiera. Keď vám vymiera štát, to je jedno 
z najväčších bezpečnostných rizík a my musíme nasmerovať našu sociálnu politiku v prospech toho, 
aby Slováci so svojou identitou, kultúrou mohli prežiť a to neurobíte len posilňovaním imigrácie, ale 
to potrebujeme posilniť tak, ako Maďarsko, naštartovaním proste populačného rastu. No a teraz máte 
len dva modely. Buď budete mať jeden, ktorý pretláča SaS, že všetko daňové úľavy. Lenže povedzte 
matke, ktorá pracuje niekde v obchodnom reťazci, že dobre, môžeš mať deti, ale len daňovú úľavu si 
od... ona si nemá čo odpísať z daňovej úľavy. To znamená druhý model je, že sa tu začnú navyšovať 
proste platby do rodín no a s týmto uvidíte aký bude mať problém, veľmi zásadný problém proste SaS, 
pretože to ide proti ich elementárnej ekonomickej logike. Takže ja predpokladám, že to jak nám tu 
proste to DNA v tej vláde je zlé a to, čo proste bol problém pri covide, tak to proste teraz práve v tej 
inej agende a nositeľom tej agendy, ja som presvedčený, keď čítam tak politiku v rámci koalície, nemá 
kto iný byť ako opäť Igor Matovič.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Čo očakávate od Eduarda Hegera?“ 
Anna Záborská: „No...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „S ktorým ste boli na billboarde.“ 
Anna Záborská: „Áno. Ja sa ani za to nehanbím, ani... a myslím si, že to prospelo k dobrému 
výsledku Oľana. Treba povedať, že keď Kresťanská únia sa rozhodla na pozvanie Igora Matoviča, aby 
sme išli spoločne do vlády, tak OĽANO malo 5,5 % a tým prvým impulzom bolo aj to, že kresťania 
proste sú v strane, ktorá... alebo kandidujú spolu so stranou, ktorá má veľkú šancu dostať sa do 
parlamentu. Čo je Edo Heger. Edo Heger... teda takto poviem. OĽANO nie je kresťanskou stranou. Je 
to hnutie...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Nie, ale teraz ja sa pýtam na Hegera osobu.“ 
Anna Záborská: „...chcem sa k tomu dostať. Igor Matovič bol, je stále predsedom strany, ktorá sa 
cíti viacej liberálne, ako liberálna strana ako konzervatívna strana. Môžeme si myslieť čokoľvek, ale 
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oni sa takto cítia. Edo Heger v tej vláde nezastupuje svoju osobu kresťanského politika. To je len 
súčasťou toho, že je premiérom všetkých koaličných strán, ktoré v tej vláde sú. To ho značne limituje. 
Iné by bolo, keby bola ta vláda čisto konzervatívna alebo kresťanská. Čím je viazaný Edo Heger ako 
premiér je programové vyhlásenie vlády. Ja si myslím, že ak on vytvorí priestor a podporí vo vláde 
a podporí ministrov, ktorí pôjdu v intenciách programového vyhlásenia vlády, tak sa pre rodinu, 
ochranu života, vzdelávanie, sociálne veci urobí veľmi veľa. Bodaj by sme tu sedeli o tri roky 
a povedali, že všetko to, čo...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Čakáte od neho iniciatívu od Hegera v týchto veciach, že to bude...“ 
Anna Záborská: „Podľa mňa iniciatíva by mala... nejde o iniciatívu. Tam ide o to, aby sa plnilo 
programové vyhlásenie vlády. O nič iné. V programovom vyhlásení vlády je napísané, že sa budú 
presadzovať politiky, ktoré znižujú potratovosť. Hej? No tak proste nech prídu ministri alebo poslanci, 
ja netvrdím, že iba tí, a ak pôjde on v intenciách programového vyhlásenia vlády, tak nie je problém, 
aby to prišlo...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A čo očakávate...“ 
Anna Záborská: „...čiže tam by som povedala, že on musí trvať na tom, že aj keď tá vláda je zložená 
z liberálnych aj z konzervatívnych politických strán, ktoré majú na niektoré veci iný názor, ak je to 
v programovom vyhlásení vlády, minimálne tieto strany by mali zabezpečiť, aby to v parlamente 
prešlo. Lebo ináč to programové vyhlásenie vlády je proste zdrap...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „A bude alebo má sa Heger správať inak, ako sa správal Matovič 
v týchto témach, verejne?“ 
Anna Záborská: „No hovorím, že keď sa hovorí verejne, tak sa hovorí skôr k občanom republiky. 
Ono je dôležité to, aby to ten premiér alebo ten minister povedali v poslaneckom klube. Pretože tí 
občania si zvolili svojich zástupcov a to, či to bude on rozprávať verejne v O 5 minút 12, ale proste 
nepovie to v poslaneckom klube, tak je to... a ja si myslím, že aj v poslaneckom klube Igor Matovič sa 
zastal napríklad toho zákona pomoci tehotným ženám. Dôležité je, aby tu vznikol proste nejaký, keď 
hovorí pán predseda, že hodnotová platforma a podobne, že teda osloví ľudí. Sme v politike dlho. Hej? 
A vieme jak to je. Vieme, aké sú vzťahy koalície a opozície. Ja si myslím, že tá hodnotová platforma 
nepísaná, neformálna existuje. Hej? Keby neexistovala, tak nezahlasujeme za váš návrh, aj keď teda to 
môžem povedať, že podľa rokovacieho poriadku sa o tom vôbec nemuselo hlasovať, ale proste nikto od 
nás sa neprihlásil, že o tom nehlasujme, lebo sme to považovali v tom čase...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Posledná otázka, už sme úplne na konci, tak vás poprosím aj čo 
najkratšie. Tá situácia sa v niečom naozaj zmenila s tými kresťanmi v politike. Kedysi tých kresťanov 
bolo možno menej, určite menej hovorili o svojej viere. Dnes je to tak, že kresťania veľa hovoria 
o svojej viere, veľa sa spolu modlia, všetci si tykajú, ale chýba agenda. Nevidieť agendu. Sú roztrúsení 
kde kade a nevidieť agendu. Čo sa to stalo?“ 
Anna Záborská: „Podľa mňa...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Aj KDH teraz prišlo s novým nejakou obmenou, ale tam nie je 
žiadna agenda. Ani za ten rok, ani od vás v opozícii. Nevidieť agendu. Čo sa to deje?“ 
Anna Záborská: „Neviem. Môžem počkať.“ 
Tomáš Taraba: „No ja začnem. Tak ja si myslím, že agenda opozície v čase, kedy je ústavná väčšina 
v koalícii je úplne jasná. My sme bránili občianske práva a slobody spôsobom, aký sme neverili, že 
bude treba na Slovensku 30 rokov od revolúcie brániť. To je veľmi silná agenda. To po prvé. Po 
druhé, naše návrhy a to vám tu môžem dávať zoznamy, jednoducho postoj opozície vždy bol my 
predkladáme, oni automaticky pozrú že dobre. Ja verím, že sa to teraz zmení, pretože verím, že aj Sme 
rodina sa začne trochu inak správať k našim návrhom a jednoducho oni nehlasujú za zákony len preto, 
lebo boli z dielne opozície. A tých zákonov je tam proste veľmi veľa, ktoré jednoducho oni nepodporia. 
To znamená, že toto je spôsob, akým oni vyháňajú vlastne politiku do ulíc, ak toto sa nezmení. No 
a pokiaľ ide o vašu otázku, že veľa kresťanov. To ste presne povedali veľmi trefnú point, lebo máme 
tam v parlamente, ja poviem dva príklady, ktoré ma svojim spôsobom inšpirujú. Jeden je politik 
Gyimesi za OĽANO, ktorý sa postaví k mikrofónu a povie: neviem sa modliť, nechodím do kostola, 
žijem promiskuitným, to nie je že vyťahujem, to on o sebe povedal, ale chrániť život považuje za úplne 
elementárnu vec každého politika. Potom tam máte poslankyňu, ktorá vám rozpráva, aká je kresťanka, 
tlačí kočík do Národnej rady, aby stihla hlasovať proti zákonu na ochranu života. Toto je dnešný stav 
a obraz kresťanskej politiky vo veľkej miere. Takže ja aj preto som rád, moja podmienka, keď som bol 
zvolený za predsedu KDŽP bola, aby slovo kresťanská demokracia z toho názvu išlo preč, pretože my 
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musíme chrániť a presadzovať agendu na základe toho, že sa neprikrývame termínmi, slovníkmi, ale 
jednoducho jasnou politikou. A to si myslím, že toto je cesta a ten narastajúci proste liberalizmus bude 
musieť byť priestorom pre to, aby sme si to úplne že všetci uvedomili, že jednoducho nie je podmienka 
byť za každú cenu v jednej strane. Každý máme odlišnosti. Hej? Niekto je väčší či už tradicionalista, 
charizmatik a tak ďalej...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Jasné. Musíme skracovať čas. Pán Majerský.“ 
Milan Majerský: „Dobre. Treba asi povedať jednu základnú vec. Áno, ochrana ľudského života je 
ten najvyšší princíp, ktorý nikto z nás nechce vytratiť z portfólia a z presvedčenia a zo svedomia. 
Pandémia nám ukázala, že v akom stave je naše zdravotníctvo. Zoberme si iba polovička našich 
lekárov, pediatrov, čiže detských lekárov má vyše 60 rokov. To je časovaná bomba, kedy bude rodič na 
poliklinike niekde a tam mu povie nejaká zdravotná sestra my nemáme lekára. Treba zastabilizovať 
lekárov, ktorý odchádzajú frontálne na západ. Toto je prvá vec. O tejto téme hovoríme cez našich 
odborníkov, komunikujeme ju. To je naozaj veľmi vážna vec. Rozprávame o sile regiónov. Sila krajiny 
v západnom vyspelom svete, sila krajiny sa hodnotí podľa sily regiónov. Ak budeme mať silné regióny, 
budeme mať silné Slovensko. Slovensko nekončí pri Senci...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Viete, ale o tomto rozprávajú skoro všetci alebo určite polovica 
spektra...“ 
Milan Majerský: „Toto rozprávajú všetci, ale málokto v tejto veci koná.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „...ale vy máte teda, vy už nemáte, ale vy máte k-čko alebo kríž 
v názve, vy by ste sa ešte niečím mali líšiť od tých... to je v poriadku, že teba mať aj inú agendu, to 
nijako nespochybňujem, ale že...“ 
Milan Majerský: „My sa líšime tým, na koľko máme karty v rukách. A my máme v rukách karty 
v mestách, v obciach, v niektorom, teda konkrétne v Prešovskom samosprávnom kraji a tam naozaj 
prorodinná politika hrá svoju úlohu. Máme nadáciu na podporu rodiny. Táto nadácia rozdáva 
rodinám v núdzi 150 tisíc euro. Za dva roky. Máme Prešovský samosprávny kraj pre ľudí. Počas 
posledného roka pomohli toľkým rodinám, toľkým ľuďom, ktorí boli v kríze, v nešťastí, ktorí boli 
osamelí, rozdávali im jedlo, chodili k ním na debaty...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Však to je správne a to robia všetci. Hej? Že to je správne, no.“ 
Milan Majerský: „...a toto sú tie témy, ktoré sú aj prorodinné, konzervatívne a myslím si, že aj 
kresťanské.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Mňa však trápi tá agenda.“ 
Anna Záborská: „No takto. Ja som rada a vďačná som za to, že Kresťanská únia má piatich 
poslancov v parlamente. Je to iné a vidíme, že strany, ktoré sa nedostali do parlamentu ten ich 
politický život je minimálne ťažší ako tí, ktorí v tom parlamente sú. Prvá vec. Ďalšia vec. Agenda. 
Veľa, málo, žiadna, dobrá, zlá. Ja nerada pozerám na politiku čiernobielo. Ono sa nemusí merať 
agenda len prijatými zákonmi. Alebo len odmietnutými zákonmi. Možno tí kresťania v tej politike 
alebo v tom parlamente zabránili veciam, ktoré by sa za iných okolností, keby sme tam neboli, nesedeli 
a tým myslím všetkých, by boli prišli, by sa boli schválili. Čiže dôležité je to, že tí kresťania zo 
Slovenska majú svoj hlas, ktorý zaznie v tom parlamente. Zatiaľ sme tam ako Kresťanská únia. Ja si 
myslím, že je dôležitý spoločný kresťanský front. A ak takýto front vznikne, tak určite Kresťanská 
únia...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Idete sa zjednocovať?“ 
Anna Záborská: „Nie, nejdeme sa. Veď ja... to môže byť vo viacerých politických... tá forma môže 
byť proste rôzna. Ja tu nehovorím teraz o...“ 
Tomáš Taraba: „Ja poviem len príklad. Za mnou došla opozícia, aby som sa podpísal pod návrh na 
odvolávanie Hegera v minulosti. A ja som povedal: prepáčte, ale dôjdite s liberálnym politikom a tam 
sa podpíšem. Prečo by som ja, aj keď som opozičný, dával hlasy na odvolávanie konzervatívneho 
politika ako takého. Ja si myslím, že to sú tie mantinely, kde aspoň by sme o sebe mali vedieť.“ 
Anna Záborská: „No...“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Už sme už...“ 
Anna Záborská: „Iba možno jednu vetu na konci ešte, že Raniero Cantalamessa, kardinál, jeho 
eminencia pápežský kazateľ na Veľký piatok povedal, že kresťanov rozdeľuje viac ako rasa, 
národnosť, vzdelanie, politika. Hej? Politika je najväčším rozdeľovačom teda a... a ja si myslím, že je 
to preto, že naši otcovia, proste vybudovali nejaké dedičstvo. A my teraz ako deti týchto otcov sa 
hádame o tom, kto z toho dedičstva má právo, kto je hodný mať, čo najväčšiu úsek toho dedičstva. 
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Hej? Čiže my... a to je otázka vnútorná, to sa nedá urobiť nariadeným, to sa nedá urobiť nejakým 
uznesením. Každý sa musí rozhodnúť sám osobne, že proste tí kresťania presadia vtedy, keď budú 
v tých zásadných veciach postupovať spoločne.“ 
Jaroslav Daniška, moderátor: „Kiež by to tak bolo. Niektorým z nás sa zdá, že to občas vyzerá, že to 
dedičstvo sa skôr zabúda naň. Ale toto bola debata o stave kresťanskej politiky na Slovensku. Ďakujem 
Anne Záborskej, Milanovi Majerskému a Tomášovi Tarabovi za jej účasť. Nech sa vám darí.“ 
Tomáš Taraba: „Ďakujeme za pozvanie.“ 
Anna Záborská: „Ďakujeme za pozvanie.“ 
Milan Majerský: „Ďakujeme.“ 
 

* * * 
 
Vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska odvysielal dňa 28. 4. 2021 v čase o cca 22:08 hod.  
na televíznej programovej službe Dvojka program Do kríža. V predmetnom vydaní programu 
s podtitulom Kresťania v politike a Hegerova vláda, ktorého témou boli stav a výsledky kresťanskej 
politiky na Slovensku v kontexte uplynulého roka Matovičovej vlády, vzťahy koaličných a opozičných 
kresťanských politikov, perspektívy presadzovania kresťanskej agendy počas novej vlády Eduarda 
Hegera, diskutovali s moderátorom Jaroslavom Daniškom traja hostia, Anna Záborská, predsedníčka 
Kresťanskej únie (koaličné zoskupenie, ktoré sa do NR SR dostalo na kandidátke hnutia OĽANO), 
Tomáš Taraba, predseda strany Život – Národná strana (opozičné zoskupenie, ktoré sa do NR SR 
dostalo na kandidátke strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko) a Milan Majerský, predseda 
KDH.  
 
Medzi kritériá zachovania objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu je možné, 
okrem iného, zaradiť aj vyváženosť sprostredkovaných informácií. Z prezentovaných vyjadrení, 
spôsobu vedenia diskusie a celkovo obsahu programu vyplýva, že moderátor programu spolu 
s hosťami mohli v diskusii zastávať konzervatívne politicko-hodnotové názory, teda jedno názorové 
spektrum, pričom v programe odzneli a boli s ohľadom na tému prezentované viaceré kritické 
vyjadrenia na adresu liberálneho (resp. progresívneho) politického spektra, najmä v súvislosti so 
„snahami liberálov dať nálepku“ novozvolenému parlamentu a novej vláde, s odporom liberálov voči 
ústupkom zo zákazu bohoslužieb, s chybami vlády počas pandémie a náraste „progresívnej liberálnej 
vlny“, s identifikovaním hrozby, ktorou je narastajúci liberalizmus, v súvislosti s pôsobením politickej 
strany SaS vo vláde a správaním jej predsedu, R. Sulíka v rámci koalície, či s predstavou strany SaS 
v oblasti politiky podpory rodín. Tieto nemuseli byť v rámci predmetnej diskusie dostatočne náležitým 
spôsobom vyvážené vyjadreniami dotknutej strany, resp. zo strany moderátora programu. Program tak 
v konečnom dôsledku mohol pôsobiť jednostranne a nevyvážene. 
 
Vzhľadom na kritický obsah vyjadrení a informácií na adresu liberálnej strany názorového spektra zo 
strany prítomných hostí a spôsob vedenia diskusie moderátorom programu vzniklo dôvodné 
podozrenie, že mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z., zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu.  
 
Podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.: „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace 
komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru“. 
 
Pojmy objektívnosť, nestrannosť, názory a hodnotiace komentáre nie sú v zákone č. 308/2000 Z. z., 
ani v súvisiacich normatívnych právnych aktoch bližšie špecifikované alebo definované, a teda 
spadajú do kategórie neurčitých pojmov. Pre neurčité pojmy platí zásada, že je vo výlučnej 
kompetencii správneho orgánu v procese aplikácie práva, aby vymedzil ich obsah. 
 
Za hlavné kritériá objektivity sa vo všeobecnosti považujú: relevancia, transparentnosť, presnosť, 
úplnosť, vecnosť, vyváženosť, rôznorodosť, aktuálnosť, zrozumiteľnosť, osvojenie si pozície odstupu 
a neutrality vo vzťahu k predmetu spravodajstva, absencia stránenia. 
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Program Do kríža je diskusná relácia, ktorá si kladie za cieľ uchopiť diskutované témy a otázky 
z konzervatívneho a kresťanského hľadiska: „Názov Do kríža nesymbolizuje len dvoch hostí 
s odlišnými postojmi, ale aj to, že pozície moderátorov, témy a otázky vychádzajú z konzervatívneho a 
kresťanského hľadiska. Takýmto spôsobom je vystavaná aj scéna v štúdiu. Podľa témy sa pred divákov 
pozvú čo najvýznamnejší hostia s opačnými názormi, ktorí budú zároveň reagovať na argumenty 
druhej strany. Pôjde primárne o diskutérov zo Slovenska, ale aj z okolitých či iných európskych 
krajín.“.1 
 
Z pôvodného formátu dvaja moderátori, dvaja hostia sa relácia na jeseň 2020 po odchode moderátora 
Š. Chrappu preformátovala na zloženie jeden moderátor a traja hostia. Moderátorom ostal Jaroslav 
Daniška, ktorý je zároveň šéfredaktorom katolíckeho časopisu Impulz a v minulosti pôsobil ako 
redaktor konzervatívneho denníka Postoj.  
 
Predmetom diskusie bol súčasný stav kresťanskej politiky na Slovensku. Moderátor J. Daniška výber 
témy a hostí do diskusie zdôvodnil nasledovne, cit.: „Dnes sa budeme venovať téme kresťanov 
v politike. Všetci o nich hovoria, takmer v každej strane sa nachádzajú. Občas pôsobia silní, občas 
pôsobia rozpačití, tak sme sa rozhodli pri príležitosti zmien vlád, keď nastupuje Hegerova vláda, 
usporiadať debatu medzi kresťanskými politikmi, troma predsedami kresťanských strán, ktoré sú 
rôznorodé. Jedna je vo vláde, jedna je v opozícii a jedna je mimo parlamentu.“  
 
Úvod diskusie sa týkal bilancovania uplynulého roku v kontexte presadzovania kresťanskej agendy. 
V ďalšej časti diskusie sa hostia snažili pomenovať dôvody, prečo sa kresťanskej politike na 
Slovensku nedarilo lepšie. Diskutujúci sa dotkli vládneho boja proti pandémii. V druhej časti 
programu bola témou diskusie nová vláda Eduarda Hegera. Moderátor sa diskutujúcich hostí pýtal, či 
sa niečo zmení v súvislosti s presadzovaním kresťanskej agendy, keďže Heger sa sám seba pred 
voľbami označoval ako kresťanský kandidát. 
 
Ako sme uviedli v úvode analýzy, program Do kríža sa profiluje podľa slov jeho tvorcov ako diskusná 
relácia, ktorá si kladie za cieľ diskutovať na témy z kresťanského a konzervatívneho hľadiska. Už 
samotný koncept relácie – t.j. priniesť divákom diskusiu, ktorá bude programovo vychádzať z 
konzervatívnych východísk a ktorej moderátori sú známi tým, že zastávajú konzervatívne stanoviská,  
môže do istej miery napomáhať skutočnosti, že v diskusii poskytnuté a prezentované informácie budú 
mať potenciál vyznieť nevyvážene.  
 
Výber témy podľa nášho názoru zapadá do deklarovaného profilu programu a považujeme ho v tomto 
smere za adekvátny. Je potrebné zdôrazniť, že zameranie programu vopred predurčuje skladbu hostí 
v ňom diskutujúcich a je súčasťou slobody vysielateľa zaradiť do svojej programovej štruktúry aj takto 
koncipovanú a ideologicky zameranú reláciu. Zároveň v kontexte celej programovej služby vysielateľa 
považujeme túto tému za legitímnu, nakoľko v slovenskom parlamente aj mimo neho pôsobí množstvo 
politikov deklarujúcich svoje konzervatívne a kresťanské presvedčenie, a kresťansko-konzervatívny 
prúd považujeme za legitímnu súčasť slovenského politicko-ideologického spektra. 
 
Z obsahu relácie vyplýva, že všetci prítomní diskutujúci boli zástancovia jedného názorového spektra. 
Hosťami programu boli politici, ktorých politicko-hodnotové zameranie sa dá označiť ako kresťansko-
konzervatívne. Výber hostí zdôvodnil moderátor Daniška v úvode diskusie a súvisí s témou diskusie, 
ktorou sú kresťania v politike, bilancia ich pôsobenia počas Matovičovej vlády a perspektívy vo vláde 
E. Hegera. Hosťami bola kresťanská politička za koaličný subjekt, kresťanský politik za opozičný 
subjekt a kresťanský politik za mimoparlamentný subjekt.  
 
Ústava SR zaručuje každému slobodu prejavu a právo na informácie. Tieto práva a slobody možno 
síce obmedziť zákonom, ale len ak ide „o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na 
ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a 
mravnosti.“ Sloboda prejavu je jedným zo základov demokratickej spoločnosti, je prostriedkom 
                                                 
1 https://www.omediach.com/tv/18783-z-relacie-do-kriza-odchadza-jeden-z-moderatorov-video 
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súťaže a konfrontácie rôznych myšlienok a názorov, je nevyhnutná na tvorbu slobodnej verejnej 
mienky. Vzťahuje sa aj na kontroverzné, šokujúce či nepopulárne myšlienky či výroky. V zmysle 
ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. „Vysielateľ vysiela programy slobodne a nezávisle. 
Do ich obsahu možno zasahovať iba na základe zákona a v jeho medziach.“ Výber hostí, tém či 
dramaturgie diskusného programu spadá pod ústavnú slobodu prejavu a Rada do tohto výberu nie je 
oprávnená zasahovať. Vysielateľ môže vysielať diskusné relácie o akýchkoľvek, aj 
kontroverzných témach, a v akomkoľvek zložení, pokiaľ je zabezpečená názorová pluralita a 
pokiaľ sú tieto názory v spoločnosti relevantné.  
 
Účastník konania vo svojom vyjadrení k predmetu začatého správneho konania poukazuje na 
charakter odvysielaného programu, ako aj jeho primárnu tému a zameranie. V tejto súvislosti hodnotí 
i možné podozrenie z nezabezpečenia objektivity a nestrannosti posudzovaného programu, cit.: 
   
 „Program Do kríža je diskusná relácia, ktorej cieľom je do verejnej diskusie prinášať konzervatívne 
názory. Pre program je charakteristické, že prezentované témy, postoje a otázky vychádzajú z 
konzervatívneho a kresťanského hľadiska, čo vyjadruje aj symbol kríža v názve, grafike a stavbe 
relácie. Dramaturgickým zámerom programu je predkladať a v diskusii obhajovať a vysvetľovať 
konzervatívne názory, vychádzajúce zo židovsko kresťanskej tradície a európskej kultúry. Program Do 
kríža je zaradený vo vysielacej štruktúre programovej služby Dvojka a v rámci nej vyvažuje liberálne 
názory, ktoré zaznievajú v diskusných reláciách Večera s Havranom a Silná zostava. Na základe 
uvedených skutočností a tiež z už v minulosti odvysielaných programov Do kríža je zrejmé, že pozvaní 
hostia ako aj moderátor sú konzervatívne hodnotovo orientovaní.  
 
Napriek celkovému konzervatívnemu charakteru má účastník konania za to, že z hľadiska pozvaných 
hostí bola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť politickopublicistického programu, keďže „z 
praktického hľadiska sa požiadavka nestrannosti a objektivity v politickopublicistických programoch 
prejavuje najmä v otázke personálneho zloženia diskusií, v ktorých by pozvaní hostia mali v ideálnom 
prípade zastupovať rôzne časti politického spektra, rôzne názorové prúdy v rámci danej problematiky 
alebo rôzne strany konkrétneho sporu." (cit. KUKLIŠ, Ľ. - TARABČÁK, I: Zákon o vysielaní a 
retransmisii. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, s.r.o., 2016, s. 116.). Z citovanej premisy je 
zrejmé, že sa jedná demonštratívny výpočet alternatívnych možností, akými vysielateľ z praktického 
hľadiska zabezpečuje dodržiavanie požiadavky nestrannosti a objektívnosti.  
 
Ako uviedla aj Rada pre vysielanie a retransmisiu v oznámení o začatí správneho konania, v 
predmetnom prípade boli pozvanými hosťami .... Anna Záborská, predsedníčka kresťanskej únie 
(koaličné zoskupenie, ktoré sa do NR SR dostalo na kandidátke OĽANO), Tomáš Taraba, predseda 
strany Život- Národná strana (opozičné zoskupenie, ktoré sa do NR SR dostalo na kandidátke strany 
Kotleba - Ľudová strana Naša Slovensko) a Milan Majerský, predseda KDH." Hostí, resp. časť 
politického spektra, ktorú zastupujú, predstavil hneď v úvodnom vstupe moderátor programu: ..... 
Občas pôsobia silní, občas pôsobia rozpačití, tak sme sa rozhodli pri príležitosti zmien vlád, keď 
nastupuje Hegerova vláda, usporiadať debatu medzi kresťanskými politikmi, troma predsedami 
kresťanských strán, ktoré sú rôznorodé. Jedna je vo vláde, jedna je v opozícií a jedna je mimo 
parlamentu.“ V diskusii bola politička z koalície, predstaviteľ opozície a zástupca z 
mimoparlamentnej strany, hostia teda zastupovali rôzne časti politického spektra. Na základe 
uvedených skutočností má účastník konania za to, že bola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť 
predmetného programu, t. j. že účastník konania splnil povinnosť podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z.   
 
K podozreniu Rady pre vysielanie a retransmisiu v súvislosti s tým, že boli prezentované viaceré 
kritické vyjadrenia na adresu liberálneho (resp. progresívneho) politického spektra, účastník konania 
uvádza, že predmetom diskusie neboli úvahy ohľadom liberálneho politického prúdu a ani 
vymedzovanie sa pozvaných hostí voči nemu. Zmienky o liberáloch, liberalizme alebo strane Sas 
zazneli zo strany diskutujúcich iba ako samostatné postrehy v rámci diskusie týkajúcej sa primárne 
kresťanskej politiky a bilancovaní jej dosiahnutých výsledkov za uplynutý rok a jej perspektívy do 
budúcna. Informačnou podstatou predmetného príspevku teda bolo, podľa slov moderátora v 
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úvodnom vstupe, venovať sa téme kresťanov v politike. Účastník konania poukazuje na skutočnosť, 
že správne zadefinovanie toho, o čom a v akom rozsahu príspevok divákov informoval, je nevyhnutné 
na to, aby mohlo dôjsť k relevantnému posúdeniu objektívnosti a nestrannosti. Okrem výnimočných 
prípadov by mala byť požiadavka objektivity a nestrannosti interpretovaná najmä z formálneho 
hľadiska. Z pohľadu § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. by nemal byť primárne dôležitý 
obsah odvysielaných informácií, ale spôsob ich spracovania a prezentácie. Účastník konania má za 
to, že zmienky o liberáloch alebo o politickej strane SaS neboli z hľadiska ich kvality a ani kvantity 
v takej intenzite, aby museli byť vyvažované vyjadreniami predstaviteľov liberálnej hodnotovej 
orientácie a ako už bolo naznačené v predchádzajúcej časti tohto vyjadrenia, objektívnosť a 
nestrannosť daného programu bola zabezpečená už samotnými hosťami, z ktorých každý pochádza 
z inej strany politického spektra.“  
 
Účelom ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. je zabezpečiť reálnu možnosť pre 
recipientov informácií vytvoriť si na diskutovanú, resp. analyzovanú tému ucelený názor, čomu 
korešponduje povinnosť vysielateľa poskytnúť divákom čo najširšie a najobjektívnejšie informácie. 
Na tomto mieste poukazujeme na skutočnosť, že v správnom konaní je potrebné program 
posudzovať s ohľadom na jeho celkové vyznenie, a teda je potrebné posúdiť dostatočnosť 
a relevantnosť vyjadrení moderátora a pozvaných hostí na to, aby si recipient mohol urobiť na 
diskutovanú tému vlastný názor, založený na pluralitných informáciách. 
 
Z hľadiska obsahu diskusie a možného porušenia povinnosti ustanovenej § 16 ods. 3 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z.z. je potrebné zhodnotiť, do akej miery sa diskusia týkala výlučne kresťansko-
konzervatívneho spektra a nakoľko sa diskutujúci vyjadrovali aj k iným, konkurenčným názorovým 
prúdom, príp. k iným politikom a politickým subjektom. 
  
Z vyššie citovaného je zrejmé, že v rámci diskusie bolo zaznamenaných niekoľko vyjadrení 
a komentárov týkajúcich sa liberálov a liberálneho (resp. progresívneho) hodnotového prúdu, pričom 
z nich bolo zrejmé, že diskutujúci považujú liberálov a liberálne hodnotové spektrum za svojho 
hlavného ideového súpera pri presadzovaní kresťansko-konzervatívnych hodnôt. 
 
- V úvode diskusie sa T. Taraba zmienil o „snahách liberálov dať nálepku“ novozvolenému 
parlamentu a novej vláde, že sú konzervatívne. Moderátor Daniška na to reagoval, že to o sebe 
vyhlasovali a pýšili sa tým aj kresťania sami. 
- A. Záborská v diskusii o tom, ako obhajovali práva veriacich kresťanov v súvislosti s obmedzeniami 
týkajúcimi sa boja s pandémiou poukázala na odpor liberálneho spektra voči ústupkom zo zákazu 
bohoslužieb, cit.: „Situácia bola taká, a to je aj tá atmosféra, ktorá je na Slovensku. Vieme, že 
v máloktorej krajine sa zdvihla taká opozícia zo strany liberálneho spektra, že kde sa začali 
prirovnávať bohoslužby ku futbalovým zápasom a otvoreniu fitnescentier, že to proste nebolo v žiadnej 
inej krajine.“ Moderátor Daniška zareagoval: „Ale opozícia je v poriadku, veď ak kresťania 
vládnu, tak kto má byť iný v opozícii ako liberáli. To je v poriadku.“ 
- T. Taraba sa v súvislosti s chybami vlády počas pandémie zmienil o tom, ako na Slovensku rastie 
„progresívna liberálna vlna“, cit.: „Ja si myslím, že ak to máme nejak skonštatovať aj na základe 
uplynulých možno mesiacov, tak treba proste vidieť, že na Slovensku, že na Slovensku veľmi rastie 
progresívna liberálna vlna, ktorá je objektívny politický faktor. Už nerobia možno tie chyby, ktoré ešte 
robili pred voľbami, keď Progresívne Slovensko proste prinášalo témy, ktoré Slovákov až tak veľmi 
nezaujímali, až ich to dalo mimo.“ 
- T. Taraba poukazoval na nedostatky vo fungovaní vlády a dôsledky, ktoré to má na konzervatívcov, 
cit.: „...No a druhá, najhoršia čo pre konzervatívca v tejto vláde je, že naozaj majú veľkú a dobrú 
opozíciu v rámci vlastných radov z liberálov, ktorí využívajú ako keby každú chybu, ktorá sa udeje, tak 
hádžu na plecia konzervatívcov.“ 
- T. Taraba sa pri otázke moderátora, či I. Matovič neťahá kresťanov v koalícii ku dnu reagoval 
zmienkou o hrozbe „liberálnej vlády“ s ústavnou väčšinou, cit.: „No tá hrozba zaplatenia vysokej ceny 
ale teraz pre celé konzervatívne spektrum je veľmi veľká. To si treba povedať. Včera sme videli aj 
prieskumy. Zrátajte si hlasy Hlasu, SaS, Progresívneho Slovenska, je tu vysoká ústavná väčšina de 
facto liberálnej vlády a to je to, čo pred nami je.“ 
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- T. Taraba sa vo vyjadrení o zlom stave kresťanskej politiky zmienil o „narastajúcom liberalizme“ 
v zmysle hrozby, cit.: „...A to si myslím, že toto je cesta a ten narastajúci proste liberalizmus bude 
musieť byť priestorom pre to, aby sme si to úplne že všetci uvedomili, že jednoducho nie je podmienka 
byť za každú cenu v jednej strane.“ 
 
V rámci diskusie zazneli i kritické zmienky na adresu strany SaS a jej predsedu R. Sulíka pre spôsob 
fungovania v rámci koalície. 
- T. Taraba o tom, ako koaliční liberáli využívajú každú chybu vlády a hádžu ju na plecia 
konzervatívcov: „No problém je, ja vám poviem, jak sa správa SaS.“ 
... 
„Pretože ak si... môžeme ísť bod po bode a vám nájdem vystúpenia, kde Richard Sulík príde na vládu, 
urobí tlačovú konferenciu po vláde, skritizuje zákony, za ktoré tam akože nehlasoval... príde do 
parlamentu, všetky zákony prechádzajú hlasmi SaS. To znamená oni si len robia body na nich, ale pri 
tom to je ich kompletne ako spoločný postup, ktorý tu je.“ 
- T. Taraba sa vyjadril o vláde E. Hegera, v ktorej podľa neho bude pokoj a nebudú konflikty, iba keď 
budú uspokojované požiadavky SaS: „Lenže tá harmónia, pokoj vie byť iba tak, že bude uspokojovať 
požiadavky SaS. Pretože oni neštekajú len vtedy, keď je podľa nich.“ 
- T. Taraba kritizoval predstavu SaS o politike podpory rodín: „No a teraz máte len dva modely. Buď 
budete mať jeden, ktorý pretláča SaS, že všetko daňové úľavy. Lenže povedzte matke, ktorá pracuje 
niekde v obchodnom reťazci, že dobre, môžeš mať deti, ale len daňovú úľavu si od... ona si nemá čo 
odpísať z daňovej úľavy.“ 
 
V súvislosti s uvedenými vyjadreniami týkajúcimi sa liberálov, liberalizmu (resp. progresivizmu) ako 
aj strany SaS je potrebné uviesť, že liberálny ideový prúd a vymedzenie sa diskutujúcich voči nemu 
nebolo primárnym predmetom diskusie. Z prepisu/popisu skutkového stavu je zrejmé, že moderátor 
diskusiu týmto smerom ani neviedol. Uvedené vyjadrenia o liberáloch, liberalizme alebo strane SaS 
zazneli iba ako samostatné zmienky v rámci diskusie týkajúcej sa primárne kresťanskej politiky 
a bilancovaní jej dosiahnutých výsledkov za uplynulý rok, resp. perspektívy do budúcna. Je možné 
objektívne očakávať, že v súvislosti s prezentovaním takto vyhranenej témy zaznie i kritika, resp. 
vyjadrenia namierené voči konaniu predstaviteľov názorového protiprúdu, to však automaticky 
neznamená, že tieto si vyžadujú reakciu dotknutej strany alebo objektivizáciu zo strany moderátora 
programu. V tomto ohľade je dôležité, aby odvysielaním programu bol zachovaný akýsi hrubý 
zákonný rámec.    
 
Moderátor Daniška, ako je zrejmé z vyššie uvedeného, na niektoré vyjadrenia reagoval, iné ostali 
z jeho strany nekonfrontované, resp. nekorigované. V súvislosti s úlohou moderátora na tomto mieste 
poukazujeme na záver NS SR vyjadrený v Rozsudku sp. zn. 4 Sžo/13/2012, cit.: „Úloha moderátora 
je v predmetnom programe nepochybne dôležitá pri usmerňovaní samotného priebehu diskusie 
a v prípade potreby je jeho úlohou upozorniť diskutujúcich na neprítomnosť diskusiou dotknutej osoby 
a jej nemožnosť brániť sa. Rovnako by mal konfrontovať jednotlivé tvrdenia hostí vyznievajúce kriticky 
s názormi a argumentmi druhej strany.“ Zároveň Kancelária Rady zdôrazňuje, že majúc na zreteli 
individuálny prístup pri posudzovaní jednotlivých prípadov je potrebné aj úlohu moderátora 
posudzovať v kontexte informácií odznených v rámci konkrétneho programu, ako i v závislosti od 
charakteru diskutujúceho hosťa, resp. hostí. Domnievame sa, že z hľadiska kvantity, ale aj závažnosti 
vyjadrení kritických voči „liberálom“ nebolo nevyhnutné, aby v diskusii bol prítomný aj názorový 
oponent zastupujúci liberálny hodnotový prúd, resp. aby moderátor tieto vyjadrenia korigoval, príp. 
upozornil diskutujúcich hostí na neprítomnosť zástupcu liberálneho politického spektra.   
 
Skutočnosť, že moderátor mohol použiť kapciózne otázky či kritické slová na adresu premiéra SR či 
predsedu KDH, automaticky neznamená, že tým nebola zachovaná objektivita a nestrannosť 
posudzovaného programu. Rovnaké platí aj pre možnú absenciu vyváženia tvrdenia o tom, že počas 
pandémie bolo zo strany vlády popreté základné právo na vierovyznanie. Zákon  
č. 308/2000 Z.z. neukladá vysielateľovi povinnosť, aby v rámci programu nevyhnutne zaznel 
protiargument na každý odvysielaný argument, alebo tvrdenie. Ak by Rada zastávala premisu, že na 
každý kontroverzný argument musí zaznieť protichodné stanovisko, išlo by podľa názoru Kancelárie 
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Rady o čisto schematické posudzovanie obsahu príspevkov. Zo zákona nevyznieva potreba takto 
schematicky analyzovať jednotlivé programy a vyjadrenia v nich obsiahnuté. Ak sa aj vyžaduje 
odvysielanie konfrontujúceho stanoviska, toto nemusí bezpodmienečne zaznieť následne po 
predmetnom vyjadrení.  
 
Zároveň, ako vyplýva z už vyššie uvedeného, ani odvysielanie relácie zameranej na prezentovanie 
názorov a postojov hostí patriacich do výlučne konzervatíveho ideologického prúdu nie je 
argumentom automaticky odôvodňujúcim nezabezpečenie objektivity a nestrannosti programom 
poskytnutých informácií. I napriek skutočnosti, že v rámci predmetného programu odzneli kritické 
vyjadrenia na adresu liberálneho politického spektra a jeho predstaviteľov, tieto zaberali minimálnu 
časovú plochu relácie, neboli predmetom ďalšieho detailného rozboru, odzneli len v rámci akejsi 
s ohľadom na politicky vyhranenú tému programu očakávanej okrajovej prezentácie aj kriticky 
orientovaných poznámok voči opačnému názorovému spektru v súvislosti s rozborom kresťanskej 
agendy a jej presadzovania v slovenskom parlamente. Program ako taký si zachoval svoju hlavnú 
obsahovú líniu a vymedzenie, pričom kritické vyjadrenia na adresu liberálov nedosahovali z hľadiska 
intenzity ani frekvencie taký charakter, aby si vyžadovali prítomnosť politického oponenta či nutné 
zásahy, resp. korekcie zo strany moderátora programu. Je zároveň potrebné podotknúť, že napriek ich 
odzneniu boli pozvanými hosťami akceptované a aj dodržiavané vopred stanovené obsahové zložky 
programu, z ktorých títo nevybočovali v takej intenzite, že by si ich, aj kriticky namierené vyjadrenia 
vyžadovali objektivizáciu.      
    
Účastník konania ďalej poukazuje aj na právny názor vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky sp. zn. 8Asan/27/2020 zo dňa 28. 4. 2021, v ktorom sa tento, okrem iného, 
vyjadril k možnosti uplatňovania súkromnoprávnej represie pri zaisťovaní objektivity a nestrannosti 
v prípade odvysielania informácií v spravodajskom programe Správy RTVS v rámci príspevku Denník 
Pravda je údajne na predaj, cit.: 
„V tejto súvislosti si účastník konania dovoľuje poukázať na právny názor vyjadrený v rozsudku 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. SAsan/27/2020 zo dňa 28.04.2021 ohľadom 
uplatňovania súkromnoprávnej represie k zaisteniu objektivity a nestrannosti: ,,V tejto súvislosti je 
potrebné vychádzať zo záverov Ústavného súdu SR vyslovených v náleze z 24.1.2018, II. ÚS 174/2017. 
Ústavný súd SR sa v ňom vyjadril, že ust. § 19 ods. 1 písm. a) neslúži na ochranu základných práv a 
slobôd tých osôb, ktoré sú vzhľadom na adresnosť zásahu do ich práv zo strany vysielateľa a 
vzhľadom na svoj pobyt, pracovisko, postavenie či iný status v rámci spoločenských vzťahov schopné 
efektívne hájiť svoje subjektívne práva súkromnoprávnymi prostriedkami ochrany, ktoré im poskytuje 
právny poriadok. Rovnako uviedol, že toto ustanovenie si kladie za cieľ zabezpečiť prostredníctvom 
obmedzenia slobody prejavu vysielateľov a sankčným mechanizmom Rady pre vysielanie a 
retransmisiu ochranu základných práv a slobôd (ľudskej dôstojnosti a ľudskosti) výlučne v tých 
situáciách, kde subjekty ochrany nemajú k dispozícii prostriedky ochrany alebo z objektívnych 
skutočností vyplýva, že efektívne sa nedomôžu prostriedkov ochrany svojich (osobnostných) práv v 
rámci súkromnoprávnych mechanizmov. Použitie sankčného mechanizmu pre hájenie verejného 
záujmu o ochranu ľudskej dôstojnosti subjektov musí byť navyše nevyhnutné (princíp nevyhnutnosti).“  
 
Podľa názoru kasačného súdu, hoc sa aj citovaný nález Ústavného súdu SR dotýkal výkladu iných 
ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii (§ 19 ods.1 písm. a) jeho závery primerane aplikovateľné 
aj na verejnoprávne sankcionovanie povinnosti vyplývajúcej z § 16 ods. 3 tohto zákona. K podobnému 
záveru dospel aj Ústavný súd Českej republiky v náleze z 30.1.2018, 1. ÚS 4035/14, podľa ktorého: 
,.Ukladanie sankcií zo strany verejnej moci je možné súbežne s individuálnou obranou jedinca, ktorý 
sa cíti konaním sankcionovanej osoby poškodený vo svojich súkromných záujmoch, prípadne dokonca 
nezávisle na nej. Takýto postup verejnej moci má však svoje miesto predovšetkým tam, kde sú 
prostriedky ochrany práv osôb vyčerpané, neúčinné alebo nevhodné. Jeho význam je celospoločenský 
a slúži k ochrane základných spoločenských hodnôt. Uplatnenie správnoprávnej represie k ochrane 
hodnôt, ktorým sa dotknuté subjekty samy neubránili a ich potreba ochrany (pre povahu dotknutia) 
nepresahuje vlastný záujem dotknutých subjektov nie je nevyhnutné.“ Ústavný súd vo vyššie citovanom 
náleze z 24.1.2018 II. ÚS 174/2017 príkladmo uviedol, že toto verejnoprávne sankcionovanie bude na 
mieste, ,,keď obsah vysielateľmi šírených informácií, názorov a myšlienok a ideí zasahuje do ľudskej 
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dôstojnosti (alebo obdobných osobnostných základných práv a slobôd) nie konkrétnej osoby, ale 
bližšie neidentifikovateľnej skupiny ľudí, ktorí objektívne nemajú možnosť sa proti takýmto zásahom 
brániť súkromnoprávnou žalobou pre ich nespätosť s daným prostredím (napr. migrujúci ľudia - zásah 
do ľudskej dôstojnosti týchto osôb znevažujúcim informovaním o ich migrácii) alebo vzhľadom na ich 
sociálnu a ekonomickú situáciu ako skupiny osôb v danom prostredí (skupiny osôb zo znevýhodneného 
sociálneho prostredia - zásah do ľudskej dôstojnosti týchto osôb pohŕdavým a tendenčným 
informovaním o ich spôsobe života), alebo pôjde o situácie zásahu do ľudskej dôstojnosti fyzickej 
osoby či osôb v spojení s konkrétnymi skutočnosťami z minulosti ... alebo prítomnosti ...“ Ak aj majú 
byť dotknutými stranami zástupcovia slovenského liberálneho resp. progresívneho politického spektra 
alebo predstavitelia politickej strany Sas, účastník konania nemá vedomosť, že by sa bránili 
súkromnoprávnymi prostriedkami ochrany a v žiadnom prípade sa nejedná o skupiny osôb podľa 
príkladov v náleze II. ÚS 174/2017 z 24.1.2018, potom použitie sankčného mechanizmu zo strany Rady 
pre vysielanie a retransmisiu teda na základe vyššie uvedených právnych názorov nie je nevyhnutné. K 
podozreniu Rady pre vysielanie a retransmisiu, že vyjadrenia, ktoré zazneli v programe na adresu 
liberálneho spektra nemuseli byť v rámci predmetnej diskusie dostatočne náležitým spôsobom 
vyvažované vyjadreniami zo strany moderátora programu účastník konania uvádza, že moderátor v 
programe rozhodne neplnil pasívnu rolu, svojimi postrehmi a otázkami diskusiu medzi hosťami 
podporoval a posúval a prezentované názory vyslovené v rámci informačnej podstaty príspevku 
vystavoval kritike a polemike. Na podporu tohto tvrdenia účastník konania len uvádza reakciu 
moderátora na vyhlásenie p.Záborskej ohľadom opozície zo strany liberálnej spektra, ktorá začala 
prirovnávať bohoslužby k futbalovým zápasom: „Ale opozícia je v poriadku, veď ak kresťania 
vládnu, tak kto má byť iný v opozícii ako liberáli ...“ Účastník konania ďalej poukazuje na reakciu 
moderátora na vyjadrenie p. Majerského, že v súčasnom politickom spektre chýba komplexný 
kresťanský subjekt, ktorý by bol kompatibilný a hlasoval ako v minulosti: „Tu vám budem 
oponovať. Podľa mňa toto vôbec nechýba teda. Tých kresťanov je tam na to dosť. To, čo chýba, by 
som povedal, takmer akákoľvek iniciatíva.“ Účastník konania má na základe uvedeného za to, že 
moderátor dostatočným spôsobom vyvažoval tvrdenia hostí v diskusii v rámci informačnej podstaty 
príspevku. Ako už bolo vyššie uvedené, vyjadrenia na adresu liberálneho spektra neboli tak 
intenzívne, že by ich mal moderátor (alebo pozvaný hosť) vyvažovať.“ 
 
Kancelária Rady uvádza, že v náleze Ústavného súdu SR zo dňa 24. 1. 2018, sp. zn.  II. ÚS 174/2017-
44 sa tento skutočne zaoberal ústavným rámcom aplikácie ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. S poukazom na tento nález Najvyšší súd SR vo vyššie uvedenom rozsudku sp. zn. 
8Asan/27/2020 ďalej dôvodil, cit.: „Nakoľko z odôvodnenia žalovaného je zrejmé, že bolo motivované 
do značnej miery aj ochranou práv vydavateľa a denníka Pravda, považuje kasačný súd záverom za 
vhodné sa vyjadriť k uplatňovaniu správnoprávnej represie k zaisteniu objektivity a nestrannosti.“ 
Najvyšší súd SR ďalej uviedol, že z uvedeného nálezu vyplýva, že v prípade odvysielania príspevku 
Denník Pravda je údajne na predaj nebolo začaté súkromnoprávne konanie napríklad vo veci ochrany 
dobrej povesti denníka Pravda, resp. jeho vydavateľa a taktiež, že sankcionovanie vysielateľa by tak za 
daných okolností potom nebolo nevyhnutné. Najvyšší súd SR v tejto súvislosti tiež v bode 81. 
konkrétne uviedol, cit.: „Zásah do slobody prejavu žalobkyne nemôže byť legitimizovaný požiadavkou 
na ochranu práv tých, ktorí sa jej vo vzťahu k sebe samým nedomáhali (porovnaj vyššie citovaný nález 
Ústavného súdu ČR).“ 
 
K charakteru a právnej sile názorov Ústavného súdu SR v prvom rade Kancelária Rady uvádza, že 
účelom interpretácie právnej normy súdom je odhaliť všetko, čo je obsiahnuté v úprave právnej normy 
tak, aby došlo k plnohodnotnému uplatneniu všeobecne záväzného právneho predpisu. Výklad 
a uplatnenie právnej normy sa deje určením, o čom právna norma je (aký ma obsah), s nadväzujúcou 
identifikáciou toho, čo má právna norma spoločné s konkrétnou situáciou, v ktorej nastal spor. 
Ustanovenie účelu a obsahu právnej normy v materiálnom právnom štáte nepodlieha zmenám od 
prípadu k prípadu. Je konštantou, ktorá sa rovnakým spôsobom uplatní v opakovaných situáciách bez 
ohľadu na to, koľkokrát sa situácie reprízujú. K zásadám právneho štátu patrí aj princíp právnej istoty. 
Súčasťou právnej istoty je požiadavka predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci.  
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ESĽP v konaní proti Slovenskej republike bez pochybnosti interpretuje a aplikuje rozhodnutia 
Ústavného súdu SR ako precedensy. Ústavný súd SR sám robí to isté, keď vo väčšine odôvodnení 
svojich rozhodnutí cituje svoje právne názory vyslovené v podobnej veci a v súlade s nimi zároveň 
rozhoduje.2  
 
Záväznosťou  svojich názorov sa Ústavný súd SR zaoberal i v Náleze ÚS 11/09 zo 17. júna 2009, cit.: 
„Princíp viazanosti doterajšou judikatúrou patrí k jedným z kľúčových princípov, ktorými sa musí pri 
výkone svojej rozhodovacej činnosti riadiť ústavný súd. Ak totiž ústavný súd vzhľadom na  svoje 
ústavné postavenie odôvodnene požaduje od iných orgánov verejnej moci, aby rešpektovali 
a uplatňovali právne názory vyjadrené v jeho judikatúre, tak je predovšetkým on sám viazaný svojou 
doterajšou judikatúrou. Táto požiadavka tvorí neoddeliteľnú súčasť ústavného princípu právnej 
istoty.“  
 
Ústavný súd SR vo svojej judikatúre konštatuje, že súčasťou princípu právnej istoty je tiež 
požiadavka, aby sa na určitú právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala 
rovnaká odpoveď,3 teda to, že obdobné situácie musia byť rovnakým spôsobom právne posudzované,4 
pretože inak dochádza aj k porušeniu zásady právnej istoty a zákonom ustanovenej povinnosti pri 
zabezpečovaní jednoty rozhodovania. Povinnosťou všetkých orgánov verejnej správy, rozhodujúcich 
o právach a povinnostiach iných, je zabezpečiť reálnu možnosť uplatnenia princípov právneho štátu. 
Zároveň je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že požiadavku viazanosti nemožno uplatňovať 
absolútne a raz vyslovený názor Ústavného súdu SR na právnu normu ustanovenú vo všeobecne 
záväznom právnom predpise sa môže zmeniť aj bez toho, aby zmena spôsobu vysvetlenia a uplatnenia 
právnej normy súdom nasledovala za zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu. 
 
V zmysle posledných záverov Ústavného súdu SR nie je aplikácia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v praxi vylúčená, jej použitie na konkrétny prípad však musí byť odôvodnené 
naliehavou potrebou ochrany verejného záujmu, a nielen záujmu takého subjektu, ktorému je 
umožnené domáhať sa tejto ochrany aj inak. V takýchto prípadoch tak Rada musí v prípade 
konštatovania porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. náležite vymedziť verejný 
záujem, ktorý je konštatovaním zásahu do práv iných chránený.  
 
V zmysle nálezu Ústavného súdu SR (sp. zn.  II. ÚS 174/2017-44) teda právomoc Rady, ako orgánu 
aplikujúceho verejné právo je daná len subsidiárne, popri inštitútoch súkromného práva, a to  
v prípadoch kedy existuje verejný záujem na tom, aby sa pri informovaní verejnosti nezasahovalo  
do ľudskej dôstojnosti tých, ktorí nemajú k dispozícii prostriedky alebo sa z dôvodu objektívnych 
skutočností efektívne nedomôžu prostriedkov ochrany svojich práv v rámci súkromnoprávnych 
mechanizmov. Kancelária Rady má za to, že predmetné závery Ústavného súdu SR však nemožno 
automaticky aplikovať na všetky budúce obdobné prípady, nakoľko účelom ustanovenia § 19 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. nie je ochrana individuálnych práv osôb, do ktorých malo byť 
vysielaním zasiahnuté, ale ochrana záujmu verejnosti na tom, aby v rámci programovej služby 
nedochádzalo k takému vysielaniu, ktoré svojím obsahom alebo spôsobom spracovania, zasahuje do 
práv iných, a to bez ohľadu na postoj takýchto osôb, resp. takejto osoby. 
 
Rada je podľa § 4 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. povinná dbať o uchovávanie plurality informácií  
v spravodajských programoch a zároveň je orgánom splnomocneným na dohľad nad dodržiavaním 
právnych predpisov upravujúcich vysielanie. Je teda zrejmé, že úlohou Rady bolo a naďalej aj je 
sledovať obsah vysielania a v prípade zistenia protiprávneho konania na strane vysielateľa vydať  
o tejto skutočnosti rozhodnutie. Rada hodnotí každý prípad osobitne, berúc do úvahy konkrétny 
skutkový stav, obsah, rozsah a kvalitu prezentovaných  informácií. 
 

                                                 
2 Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky, Ján Drgonec, str. 168 
3 napr. rozhodnutia ÚS SR sp. zn. I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99 
4 II. ÚS 243/05 
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Ako už Rada opakovane vo svojich rozhodnutiach uvádzala, predmetom ochrany podľa § 16 ods. 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. nie je v rámci administratívno-právneho konania ochrana práv 
určitého jedinca, ale ochrana verejnému záujmu na tom, aby vysielaním nedochádzalo k zasahovaniu 
do základných práv a slobôd iných, konkrétne práva verejnosti na objektívne a nestranné 
informovanie. Toto obmedzenie má opodstatnenie najmä v účele spravodajských programov (presne  
a objektívne informovať verejnosť o skutočnostiach významných pre určité spoločenstvo) a v dosahu, 
ktorý majú na tvorbu verejnej mienky. Predmetom ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) nie je ochrana 
práv jednotlivcov, či konkrétnych skupín obyvateľstva.  
 
Kancelária Rady preto odmieta názor účastníka konania, že v danom prípade „Ak aj majú byť 
dotknutými stranami zástupcovia slovenského liberálneho resp. progresívneho politického spektra 
alebo predstavitelia politickej strany Sas, účastník konania nemá vedomosť, že by sa bránili 
súkromnoprávnymi prostriedkami ochrany a v žiadnom prípade sa nejedná o skupiny osôb podľa 
príkladov v Náleze II. ÚS 174/2017 z 24.1.2018, potom použitie sankčného mechanizmu zo strany 
Rady pre vysielanie a retransmisiu teda na základe vyššie uvedených právnych názorov nie je 
nevyhnutné.“  
 
Kancelária Rady je toho názoru, že vyššie uvedený právny názor Najvyššieho súdu SR vyjadrený 
v rozsudku sp. zn. 8Asan/27/2020 nemožno vykladať takým spôsobom, že by obmedzoval aplikáciu 
ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na vysielateľov, kedy by z ich strany dochádzalo 
k šíreniu neobjektívnych a jednostranných informácií. Napriek totožnosti skutku (odvysielaný obsah), 
sú súkromnoprávne konanie, ktorým by sa subjekt domáhal ochrany svojich práv 
a administratívnoprávne konanie, iniciované Radou, dva od seba nezávislé procesy, ktorých 
predmetom sú odlišné práva a povinnosti. Poslaním Rady je v odôvodnených prípadoch sankcionovať 
vysielateľa za také vysielanie, ktoré zasahuje do práv iných, i konkrétnych osôb, čím je chránený 
verejný záujem, a nie priamo práva prípadne poškodeného jednotlivca, či skupiny.  
 
V závere svojho vyjadrenia sa účastník konania odvoláva aj na závery ÚS SR obsiahnuté v Náleze 
č. 307/2014, cit.: 
„Ústavný súd SR v náleze sp. zn. II ÚS 307/2014 (bod 60) uviedol: „Zákonodarca požiadavkou 
objektívnosti a nestrannosti teda do istej miery obmedzil slobodu prejavu vysielateľov (porov. II. ÚS 
647/2014). Cieľ obmedzenia možno nájsť v ochrane kvalifikovaných záujmov v zmysle čl. 26 ods. 4 
ústavy a zároveň implicitne aj v čl. 31 ústavy, podľa ktorého zákonná úprava všetkých politických práv 
a slobôd (t. j. aj úprava slobody prejavu vysielateľov zákonom o vysielaní; pozn.) a jej výklad a 
používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. 
Zákonodarca tak vytvoril diskrečný rámec (porov. bod 57), v ktorom sa pohybuje Rada pre vysielanie, 
všeobecné súdy, ako aj ústavný súd. Iba ak sa neobjektívnosť a nestrannosť informovania dostáva do 
kolízie s niektorým z limitačných dôvodov podľa čl. 26 ods. 4 ústavy, tak je možnosť intervenovať zo 
strany Rady pre vysielanie za splnenia ústavných podmienok (pozri ďalej body 62 až 63) 
opodstatnená. Inak povedané, zákonné obmedzenie slobody prejavu médií požiadavkou (i keď 
racionálnou) na objektívne a nestranné informovanie v rámci spravodajských programov a politicko-
publicistických programov v zmysle § 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní a s tým spojenou 
právomocou Rady pre vysielanie ukladať sankcie za porušenie tohto ustanovenia je potrebné v dnešnej 
pluralitnej demokratickej spoločnosti vykladať striktne v súvislosti s ochranou práv a slobôd iných, 
bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranou verejného zdravia a mravnosti (porov. čl. 26 ods. 4 
ústavy a obdobne čl. 10 ods. 2 dohovoru), a otázku, či nesplnenie požiadavky uloženej § 16 ods. 3 
písm. b) zákona o vysielaní zo strany vysielateľa (média) sa dostáva do kolízie s verejným záujmom v 
zmysle čl. 26 ods. 4 ústavy a čl. 10 ods. 2 dohovoru, je potrebné skúmať vždy jednotlivo, vzhľadom na 
konkrétnosti daného prípadu a charakter nedodržania požiadavky na objektívne a nestranné 
informovanie.“   
 
Ďalej v náleze sp. zn. ÚS 307/2014 (bod 61) konštatoval, že „...účelom zákonného obmedzenia slobody 
prejavu médií požiadavkou na objektívne a nestranné informovanie v rámci spravodajských 
programov a politicko-publicistických programov v zmysle § 1 6 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní a  
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s tým spojenou právomocou Rady pre vysielanie ukladať sankcie za porušenie tejto požiadavky  
je ochrana práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochrana verejného zdravia a 
mravnosti (porov. čl. 26 ods. 4 ústavy a obdobne čl. 10 ods. 2 dohovoru) a v istom zmysle implicitne s 
tým spojené napĺňanie požiadavky čl. 31 ústavy...“.  
 
S poukazom na uvedený právny názor ústavného súdu, požiadavka na objektívne a nestranné 
informovanie v zmysle § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sa považuje za prípustné 
(zákonné) obmedzenie slobody prejavu, len za splnenia podmienky, že v danom konkrétnom prípade 
ide o obmedzenie, ktorým sa chránia práva a slobody iných, bezpečnosť štátu, verejný poriadok, 
verejné zdravie alebo mravnosť. 
 
Ústavný súd SR v náleze sp. zn. II ÚS 307/2014 (bod 62) ďalej uvádza, že: ,,Príkladmo môže ísť o 
šírenie a uvádzanie jednostranných názorov, myšlienok alebo ideí úmyselne popierajúcich ľudské 
práva a slobody, popierajúce alebo schvaľujúce holokaust, zločiny politických režimov, podporujúcich 
náboženský extrémizmus a terorizmus, podporujúcich výlučne jednu politickú stranu, hnutie, či 
skupinu s cieľom poškodiť na právach názorových a politických oponentov v rámci demokratického 
politického súboja v podmienkach reprezentatívnej demokracie, podporujúcich totalitné štátne 
zriadenie alebo propagandu politických režimov založených na fašistickej, komunistickej alebo 
obdobnej ideológii, podporujúcich národnú, rasovú alebo etnickú nenávisť. V uvedených intenciách sú 
povinné orgány verejnej moci interpretovať a aplikovať obmedzenie slobody prejavu vyplývajúce z  
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona o vysielaní. 
 
Z oznámenia o začatí správneho konania nie je zrejmé, s ktorým z uvedených kvalifikovaných 
verejných záujmov - ochrana práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejný poriadok, ochrana 
verejného zdravia a mravnosti - by mala kolidovať účastníkom konania uplatnená sloboda prejavu. 
Taktiež v oznámení o začatí správneho konania nie je uvedené, ktoré z odvysielaných názorov by 
svojou intenzitou boli porovnateľné s názormi napr. popierajúcimi alebo schvaľujúcimi holokaust 
alebo ideami podporujúcimi národnú alebo rasovú nenávisť. Účastník konania má na základe 
skutočností uvedených v tejto stati vyjadrenia za to, že predmetný program sa nemohol dostať do 
kolízie s konkrétnym verejným záujmom, ktorý by umožňoval obmedziť slobodu prejavu média. Ako už 
bolo uvedené vyššie, odvysielaný program podľa názoru účastníka konania nie je spôsobilý svojou 
povahou aktivovať meritórne uvažovanie o objektívnosti a nestrannosti a už vôbec nie je schopný sa 
dostať sa do kolízie s konkrétnym verejným záujmom v zmysle čl. 26 ods. 4 Ústavy SR alebo čl. 10 ods. 
2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého ochrana by si vyžadovala 
intervenciu štátu (Rady pre vysielanie a retransmisiu) v podobe rozhodnutia Rady pre vysielanie a 
retransmisiu o porušení§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.“ 
 
Účastník konania na záver svojho vyjadrenia požaduje predmetné správne konanie zastaviť, cit.:  
 
„Na základe vyššie uvedených skutočností má účastník konania za to, že odvysielaním predmetného 
programu nedošlo k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a preto navrhuje, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu správne konanie č. 1147/SKO/ 
2021vedené voči vysielateľovi Rozhlas a  televízia Slovenska vo veci možného porušenia§ 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov zastavila,, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu.“ 
 
Vo vzťahu k sporným kritickým vyjadreniam prezentovaným pozvanými hosťami možno 
konštatovať, že tieto podľa nášho názoru neboli natoľko negatívnym javom, aby menili celkovú 
výpovednú hodnotu poskytnutých informácií. Berúc do úvahy vyhranené ideologické zameranie 
programu boli vyjadrenia moderátora pôsobiace vyvažujúco vo vzťahu k odzneným sporným 
vyjadreniam (vyznačené boldom na str. 16) v kontexte témy programu, ako aj s ohľadom na 
adresátov kritiky (politicky činné osoby) dostatočné na to, aby si recipient mohol urobiť na 
diskutovanú tému vlastný názor, založený na pluralitných informáciách.  
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* * * 
 
Rada je podľa § 4 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. povinná dbať o uchovávanie plurality informácií v 
spravodajských programoch a zároveň je orgánom splnomocneným na dohľad nad dodržiavaním 
právnych predpisov upravujúcich vysielanie. Je teda zrejmé, že úlohou Rady je sledovať obsah 
vysielania a v prípade zistenia protiprávneho konania na strane vysielateľa vydať o tejto skutočnosti 
rozhodnutie. Zákon formálne nepredpisuje spôsob, akým má vysielateľ zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajských programov, spôsob, akým vysielateľ dosiahne želaný zákonný stav je 
súčasťou jeho práva vysielať slobodne a nezávisle. V rozhodnutí o porušení § 16 ods. 3 písm. a) 
resp. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Rada na základe skutkového stavu skonštatuje, akým spôsobom 
mohol vysielateľ zabezpečiť plnenie predmetnej povinnosti, t.j. poskytne vysielateľovi určitý návod 
ako postupovať, čo však neznamená, že Radou uvedený spôsob je jediný a sledovaný výsledok nie 
je možné dosiahnuť aj inak. Úlohou a ani snahou Rady v žiadnom prípade nie je určovať 
vysielateľovi spôsob, resp. techniku, akou má zabezpečiť vo svojom vysielaní plnenie zákonných 
povinností. 
 
Berúc ohľad na silu médií pri tvorbe verejnej mienky je úlohou Rady vysielateľa na takéto konanie 
upozorniť a predchádzať tak vysielaniu rôznych dezinformácií, či falošných správ. Úlohou Rady je 
zabezpečiť, aby bol v oblasti vysielania vytvorený a ponechaný priestor pre divákov ako pasívnych 
recipientov informácií na vytvorenie vlastného názoru. 
 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 10. ako aj Ústava 
Slovenskej republiky zakotvuje pre každého právo na slobodu prejavu. Rovnako však Dohovor ako aj 
Ústava SR ustanovujú možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie 
informácií. Sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, pokiaľ nezasahuje do práv a slobôd  
a právom chránených záujmov iných. V takých prípadoch už je nutné hovoriť o jej obmedzení  
a  výnimkách, kedy môže byť vzhľadom na okolnosti potrebné zasiahnuť do slobody prejavu. Sloboda 
prejavu teda nemá absolútny charakter.  
 
Z citovaných noriem vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe kumulatívneho 
splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí  
- vyplývať zo zákona,  
- byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti,  
- sledovať legitímny cieľ. 
 

Adjektívum „nevyhnutný“ v zmysle čl. 10 ods. 2 Dohovoru zahŕňa naliehavú sociálnu potrebu, pričom 
vnútroštátne orgány zmluvných štátov Dohovoru majú určitý rozsah voľnej úvahy na posúdenie jej 
existencie, a to samozrejme s európskou kontrolou (Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, 
ďalej „ESĽP“ vo veci Lingens v. Rakúsko, 8. júl 1986, séria A, č. 103, str. 25, ods. 39). Nevyhnutnosť 
zároveň znamená nemožnosť dosiahnuť cieľ obmedzenia iným spôsobom. Cieľ obmedzenia 
predstavuje napr. ochrana práv a slobôd iných, ochrana zdravia, súkromného života a pod. Z toho 
vyplýva, že pojem „nevyhnutnosť“ v demokratickej spoločnosti sa musí vždy posudzovať ad hoc 
spolu s legitímnym cieľom.   
 
Ústava zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd 
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného 
vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj 
ochrany individuálnych záujmov. Prípadná sankcia bude účastníkovi konania uložená na základe 
zákona, konkrétne § 16 ods. 3 písm. a) alebo b)  zákona č. 308/2000 Z. z. Účelom týchto ustanoveaní 
je práve ochrana práv a slobôd iných. Podmienka legality a legitimity je teda nepochybne naplnená. 

 
Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie 
slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym 
predpisom, v tomto prípade zakotvením ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a), resp. písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z.. Keďže zákonodarca využil ústavné splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na 
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zakotvenie týchto obmedzení formou zákona, je potrebné považovať tento princíp za zachovaný. Rade 
neprináleží zachovanie proporcionality v tejto rovine skúmať.  

 
Druhou, je rovina obmedzenia slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení 
v konkrétnom prípade. Túto rovinu skúmame prostredníctvom zákonom dovolenej správnej úvahy, 
ktorá analyzuje intenzitu porušenia zásad objektivity a nestrannosti na jednej strane a intenzitu príp. 
obmedzenia slobody prejavu účastníka konania na strane druhej. 
 
V predmetnom správnom konaní je úlohou Rady vyrovnať sa s konfliktom práva na slobodu prejavu 
vysielateľa na jednej strane a s verejným záujmom a právom verejnosti byť náležite informovaný na 
druhej  strane.  
 
Ako vyplýva z vyjadrenia zákonodarcu v dôvodovej správe k zákonu č. 308/2000 Z. z., vysielanie je 
jednou z foriem realizácie slobody prejavu a práva na informácie, teda základných ľudských práv a 
slobôd, ktorých obmedzenia môžu byť stanovené len zákonom. Zákon č. 308/2000 Z. z. preto 
stanovuje základné povinnosti vysielateľov a súčasne deklaruje slobodu pri tvorbe programov, do 
obsahu ktorých nemôže štát ľubovoľne zasahovať. Keďže však elektronické média hrajú v živote 
spoločnosti a v procese vytvárania a formovania verejnej mienky významnú úlohu, nie je možné 
ponechať požiadavku všestrannosti informácií a názorovej plurality len vo sfére novinárskej etiky, ale 
je ju potrebné deklarovať priamo v zákone a uplatňovať prostredníctvom činnosti na to zriadeného 
orgánu štátnej správy. Obdobne už zo samotnej podstaty skutočnosti, že zákonodarca stanovil 
povinnosť vysielateľov zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských, resp. politicko-
publicistických programov ipso iure vyplýva, že „verejný záujem“ na odvysielaní určitých informácií 
nemôže byť všeobecným argumentom, automaticky odôvodňujúcim akékoľvek porušenie zákona  
č. 308/2000 Z. z. Z týchto dôvodov je nepochybné, že zohľadnenie verejného záujmu na odvysielaní 
určitých informácií a vyvažovanie tohto verejného záujmu s verejným záujmom na dodržiavaní 
ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z., týkajúcich sa obsahovej regulácie vysielania audiovizuálnych 
médií, je v každom prípade imanentnou súčasťou každého obdobného rozhodovania Rady. 
 
Na základe už vyššie uvedeného sa domnievame, že v programe odzneli všetky relevantné 
skutočnosti a divák mal možnosť vytvoriť si na prezentovanú tému vlastný názor. Nedošlo teda, 
domnievame sa, k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady je toho názoru, že program odvysielaný v predmetnej podobe sa nedostal do kolízie s verejným 
záujmom a neohrozil právo verejnosti na informácie a v podmienkach demokratického pluralitného 
štátu nie je odôvodnené zasiahnuť do práva na slobodu prejavu účastníka konania. 
 
Vzhľadom na celkové vyznenie a význam poskytovaných informácií, ich obsah a formu zastáva 
Kancelária Rady názor, že zásah do slobody prejavu účastníka konania nie je opodstatnený. 
 

* * * 
 

Z á v e r  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty navrhujeme Rade prijať pripravený návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
1319/SKO/2021 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe DAJTO odvysielal 
- dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu, pričom integrovaná 

hlasitosť tohto komunikátu bola -20,4 LU, čiže o 2,6 LU vyššia, ako je cieľová úroveň 
stanovená v § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby (ďalej len 
„vyhláška č. 468/2013 Z. z.“), 

- dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:56 hod. sponzorský odkaz KetoDiet, pričom integrovaná hlasitosť 
tohto komunikátu bola -21,8 LU, čiže o 1,2 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 DAJTO bola v súlade 
s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z., 
 

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške (od 3 319,- € do 165 969,- €) slovom .......... 
€. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21,KS6548. 
 
 
Úloha č. 1: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 24. 12. 2021                  Z: PLO 
 
Úloha č. 2: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                  Z: PgO 
 

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal na programovej službe DAJTO dňa 31. 5. 
2021 o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu a o cca 17:28:56 hod. sponzorský odkaz 
KetoDiet, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby ich zvuková zložka bola v súlade s 
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technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby. 
 
Oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 24. 9. 2021, na základe 
čoho sa začalo správne konanie č. 1319/SKO/2021. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby 
v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) zaslal svoje stanovisko, prípadne 
navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne 
bol účastník konania upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže 
rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené 
v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku. Prílohou oznámenia o začatí 
správneho konania bol aj Záznam o meraní zvukovej intenzity spolu s prílohami, ktorými boli záznam 
vysielania programovej služby DAJTO zo dňa 31. 5. 2021 v čase od cca 17:00 hod. do cca 18:00 hod. 
doručený vysielateľom, záznam vysielania programovej služby DAJTO zo dňa 31. 5. 2021 v čase od 
cca 17:00 hod. do cca 18:00 hod. vyhotovený na nahrávacom zariadení Rady a hodnoty namerané pri 
meraní zvukovej intenzity v podobe grafov. 
 
Dňa 29. 9. 2021 bola Rade listom zaevidovaným pod č. 1319/SKO/2021-2 doručená žiadosť účastníka 
konania o zaslanie podkladov zhromaždených v správnom konaní, najmä monitorovacej správy/správy 
o šetrení sťažnosti) a o adekvátne predĺženie lehoty na vyjadrenie sa. 
 
Pracovný materiál Kancelárie Rady – Správa o kontrole dodržiavania povinností (sťažnosť č. 
1047/SO/2021) bol účastníkovi konania zaslaný ako príloha listu č. 1319/SKO/2021-3, ktorý mu bol 
doručený dňa 27. 10. 2021. V liste bol zároveň požiadaný, aby sa vyjadril do 5 dní odo dňa doručenia 
predmetného listu, a poučený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže 
rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené 
v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 25. 10. 2021 listom zaevidovaným pod č. 
1319/SKO/2021-4. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. na prijatie rozhodnutia 
o uložení sankcie začala plynúť dňa 25. 8. 2021 dňom prerokovania správy o kontrole dodržiavania 
povinností na zasadnutí Rady a uplynie dňa 25. 2. 2022. Ročná objektívna lehota začala plynúť dňa 
31. 5. 2021 a uplynie dňa 31. 5. 2022. 
 

*            *            * 
 
Podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.: „Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby zvuková 
zložka ním vysielanej programovej služby bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry.“ 
 
Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 468/2013 Z. z.: „Technické požiadavky na zvukovú zložku programovej 
služby, ktoré je vysielateľ povinný zabezpečiť podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona, sú tieto: 
a) integrovaná hlasitosť každého programu, reklamného bloku, zvukovo-obrazového prostriedku 
používaného na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu a ostatných zložiek programovej služby, 
ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku, musí byť normalizovaná na cieľovú úroveň - 23,0 LUFS, 
pričom pri vysielaní samostatných reklamných šotov sa táto povinnosť vzťahuje na každý samostatne 
vysielaný reklamný šot; povolená odchýlka od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS je +/- 0,5 LU a pre 
vysielanie programov, pri ktorých nie je možné prakticky dosiahnuť normalizáciu na cieľovú úroveň - 
23,0 LUFS, je povolená odchýlka +/- 1 LU od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS, 
b) okamžitá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 
30 s, nesmie presiahnuť -15 LUFS a krátkodobá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky 
programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 30 s, nesmie presiahnuť - 20 LUFS.“ 
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*            *            * 
 
Povinnosť ustanovená v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. bola do zákona č. 308/2000 Z. 
z. zavedená s účinnosťou od 1. 1. 2014. Zároveň došlo k zrušeniu § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., 
ktorý ustanovoval podmienky na hlasitosť reklamy a telenákupu, a to tak, že vysielaná reklama 
a telenákup nesmeli byť vysielané takým spôsobom, že zvuková intenzita ich vysielania bola vyššia 
ako zvuková intenzita zložiek programovej služby vysielaných v čase predchádzajúcom vysielaniu 
reklamy alebo telenákupu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní. To isté sa vzťahovalo 
aj na zvukovo-obrazové prostriedky oddeľujúce reklamu a telenákup od iných zložiek programovej 
služby. Táto povinnosť však mala zabrániť iba tomu, aby reklama a telenákup neboli vysielané 
hlasnejšie ako programy, ktoré im bezprostredne predchádzali alebo po nich nasledovali. Povinnosťou 
ustanovenou v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. sa kladú podmienky na zvukovú intenzitu 
celej programovej služby a jej cieľom je zabezpečiť, aby všetky programové služby boli vysielané 
s rovnakou intenzitou zvuku. 
 
V prípade tejto povinnosti sa jedná o technickú povinnosť, ktorá nijakým spôsobom nesúvisí so 
samotným obsahom vysielania. Nie je teda možné ustáliť konkrétne právo vysielateľa, do ktorého by 
mohlo byť zakotvením tejto povinnosti, resp. vynucovaním jej plnenia zasiahnuté. V tomto prípade je 
možné skúmať jedine zachovanie princípu adekvátnosti zasahovania správneho orgánu do slobody 
spravovaného subjektu v jej najširšom zmysle. Keďže zákonodarca túto povinnosť do právneho 
poriadku zaradil a taktiež upravil aj sankčnú zodpovednosť subjektu pri jej nesplnení, je zrejmé, že 
zásah správneho orgánu do slobody spravovaného subjektu pri jej prípadnom vynucovaní posúdil ako 
adekvátny, prípustný. Rade teda neprináleží skúmať adekvátnosť či proporcionalitu povinnosti 
ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. vo vzťahu k právam a slobodám 
vysielateľa. Správnemu orgánu teda nie je daný priestor na akúkoľvek správnu úvahu. K splneniu 
zákonnej povinnosti buď dôjde, alebo nedôjde. 
 
Metodika pre posudzovanie zvukovej zložky vysielaného programu prostredníctvom meracieho 
zariadenia bola vypracovaná na základe špecifikácií ITU-R BS. 1770/1,2 a EBU R128 a je definovaná 
vyhláškou č. 468/2013 Z. z. Špecifikácie ITU-R BS. 1770/1,2 a EBU R128 definujú hlasitosť 
a štandardizujú metódy merania hlasitosti. ITU-R BS.1770-2 je medzinárodný štandard, ktorý popisuje 
metódu pre meranie hlasitosti. EBU R128 rozširuje BS.1770-2 o rozsah hlasitosti a cieľovú úroveň. 
 
Meranie hlasitosti bolo vykonané prostredníctvom softvéru LMB – Loudness Management Batch 
Processor (ďalej len „zariadenie“), ktorý meria v súlade s odporúčaním  EBU R 128. Zariadenie 
poskytuje dáta o zvukovej zložke programu vyjadrenej jednotkou hlasitosti vzťahujúcej sa k digitálnej 
plnej stupnici s označením LUFS. LUFS je jednotka hlasitosti vzťahujúca sa k maximálnej amplitúde 
vzoriek signálu v jeho digitálnej reprezentácii. Jednotka hlasitosti používaná na relatívne meranie sa 
označuje LU a platí pre ňu, že zmena úrovne signálu o 1dB sa rovná zmene hlasitosti o 1 LU. 
 
Vyhláška č. 468/2013 Z. z. vymedzuje v § 2 nasledovné pojmy: okamžitá úroveň hlasitosti, 
krátkodobá úroveň hlasitosti a integrovaná úroveň hlasitosti. Okamžitá úroveň hlasitosti (v tabuľke 
uvedenej nižšie označená ako MaxM) je úroveň hlasitosti zvukového signálu za dobu integrácie 400 
ms. Krátkodobá úroveň hlasitosti (v tabuľke uvedenej nižšie označená ako MaxS) je úroveň hlasitosti 
zvukového signálu za dobu integrácie 3 s, integrovaná hlasitosť (v tabuľke uvedenej nižšie označená 
ako Int) je priemerná hlasitosť celého programu, reklamného bloku, reklamného šotu alebo iných 
zložiek televíznej programovej služby, ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku. 
 
Podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 468/2013 Z. z. musí byť integrovaná hlasitosť (v tabuľkách 
označená ako Int) každého programu, reklamného bloku, zvukovo-obrazového prostriedku 
používaného na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu a ostatných zložiek programovej služby, 
ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku, normalizovaná na cieľovú úroveň - 23,0 LUFS. Povolená 
odchýlka od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS je +/- 0,5 LU. 
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Dňa 31. 5. 2021 bol odvysielaný v čase o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu a o cca 
17:28:56 hod. sponzorský odkaz KetoDiet. 
 
Meraním vybratých časových úsekov boli zistené nasledujúce hodnoty: 
 
Čas odvysielania meraných úsekov 
(záznam RVR)  

Int (=-23,0 
toler.+/-        0,5 
LU) LUFS  

MaxM* (< -15,0) 
LUFS 

MaxS* (< -20,0) 
LUFS 

17:29:13 – 17:29:17  PN -20,3 -19,1 -20,1 
17:29:17 – 17:29:27  SO -21,7 -19,2 -20,6 
17:29:27 – 17:29:31  PD -23,1 -22,1 -23,0 
Tabuľka: Hlasitosť špecifického doplnkového vysielania („Pokračovanie o chvíľu“, sponzorský odkaz 
KetoDiet, predel) – záznam Rady 
 
 
Čas odvysielania meraných úsekov 
(záznam vysielateľa)  

Int (=-23,0 
toler.+/-        0,5 
LU) LUFS  

MaxM* (< -15,0) 
LUFS 

MaxS* (< -20,0) 
LUFS 

17:28:52 – 17:28:56  PN -20,4 -19,3 -20,2 
17:28:56 – 17:29:06  SO -21,8 -19,3 -20,9 
17:29:06 – 17:29:10  PD -23,2 -22,3 -23,1 
Tabuľka: Hlasitosť špecifického doplnkového vysielania („Pokračovanie o chvíľu“, sponzorský odkaz 
KetoDiet, predel) – záznam vysielateľa 
 
Z tabuľky vyplýva, že komunikát Pokračovanie o chvíľu bol podľa záznamu Rady odvysielaný o cca 
2,7 LU hlasnejšie a podľa záznamu vysielateľa o 2,6 LU hlasnejšie, ako je stanovená cieľová úroveň 
integrovanej hlasitosti (Int). Sponzorský odkaz KetoDiet bol podľa záznamu Rady odvysielaný o cca 
1,3 LU hlasnejšie a podľa záznamu vysielateľa o 1,2 LU hlasnejšie, ako je stanovená cieľová úroveň 
integrovanej hlasitosti (Int). V oboch prípadoch ide o zložky programovej služby, ktoré nie sú 
zaradené do reklamného bloku, pričom aj pri zohľadnení prípustnej odchýlky +/- 0,5 LU nebola 
hlasitosť týchto komunikátov v súlade s normami predpísanými vyhláškou č. 468/2013 Z. z. 
Vzhľadom na mierny rozpor medzi nameranými hodnotami v prípade záznamu Rady a záznamu 
vysielateľa, sme za rozhodujúce považovali hodnoty namerané na zázname vysielateľa, čo je aj 
v prospech účastníka konania. 
 
Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Vysielateľ preveril v rámci svojich systémov 
nedostatky, ktoré Rada namietala v rámci Oznámenia. Záverom zistení Vysielateľa bola skutočnosť, že 
námietky Rady týkajúce sa nedostatkov hlasitosti komunikátu Pokračovanie o chvíľu a sponzorského 
odkazu KetoDiet sú opodstatnené a k chybe na strane Vysielateľa skutočne došlo. Vysielateľ sa za 
vniknuté nedostatky hlasitosti Rade ospravedlňuje a predmetná situácia ho mrzí. Vysielateľ si 
dovoľuje Radu požiadať, aby pri rozhodovaní o porušení § 16 ods. 3 písm. n) ZoVR Vysielateľovi 
uložila sankciu na spodnej hranici stanovenej ZoVR.“ 
 
Účastník konania teda vo svojom vyjadrení priznal porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 
písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. tak, ako je popísané vyššie. 
 
Na základe vyššie uvedeného sme toho názoru, že účastník konania porušil povinnosť 
ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na programovej službe 
DAJTO dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu a o cca 17:28:56 
hod. sponzorský odkaz KetoDiet, v ktorých došlo k nezabezpečeniu, aby ich zvuková zložka bola 
v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z. 
 

*            *            * 
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U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie 
(objektívna zodpovednosť za správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z., 
ako aj v prípade správneho poriadku, ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu, 
dokazovať zavinenie alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona 
objektívne došlo alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa 
nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden 
z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za 
správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní 
druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania. 
 
Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada 
uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému 
upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho 
upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez 
predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 
písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo 
prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“ 
 
Z § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vyplýva, že Rada pri opakovanom porušení povinnosti 
ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. uloží pokutu. Ide o kogentné ustanovenie 
zákona, ktoré nepripúšťa voľnosť uváženia pri rozhodovaní o druhu sankcie za porušenie tejto 
povinnosti. 
 
Účastník konania bol za porušenie povinnosti podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v čase spáchania predmetného správneho deliktu sankcionovaný už v minulosti: 
- rozhodnutím č. RL/20/2016 bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na porušenie 

zákona v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 23. 
1. 2016 o cca 20:33 hod. program Mrcha učiteľka, pričom integrovaná hlasitosť jednotlivých častí 
tohto programu bola v čase od 20:33:41 hod. do 20:49:13 hod. -27,9 LUFS, v čase od 20:57:54 
hod. do 21:21:40 hod. -28,3 LUFS, v čase od 21:30:18 hod. do 21:49:54 hod. -28,1 LUFS, v čase 
od 21:58:22 hod. do 22:14:04 hod. -28,8 LUFS a v čase od 22:22:49 hod. do 22:35:36 hod. -28,1 
LUFS, čiže v jednotlivých prípadoch o -4,9 LU, -5,3 LU, -5,1 LU, -5,8 LU a -5,1 LU nižšia, 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 TV MARKÍZA bola v súlade s technickými 
požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 30. 9. 2016. 

- rozhodnutím č. RP/12/2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3 319 € 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 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 č. 
468/2013 Z. z., čím nezabezpečil, aby zvuková zložka ním vysielanej programovej služby DAJTO 
bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 468/2013 Z. z. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 4. 2021. 

 
Nakoľko ide v tomto prípade o opakované porušenie povinnosti ustanovenej v  § 16 ods. 3 písm. n) 
zákona č. 308/2000 Z. z., navrhujeme Rade uložiť za toto porušenie sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu určenú podľa § 67 ods. 5 písm. h) zákona č. 
308/2000 Z. z 
 

* * * 
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Z á v e r  
 

Vzhľadom na všetky uvedené argumenty navrhujeme Rade, aby prijala uznesenie v zmysle vyššie 
uvedeného návrhu. 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č.  1148/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 10. 3. 2021 v čase o cca 21:32  hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Za 
sklom, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 
audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov 
alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne 
vyjadrovanie a 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, 

 
 za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške (od 663,- € do 66 387,- €), slovom 
.........................euro.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 12. 2021                 Z: PLO 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 12. 2021                                Z: PgO 

 
*            *            * 

 
Rada na svojom zasadnutí dňa 16. 6. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 10. 3. 2021 v čase 
o cca 21:32 hod. program Za sklom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 2. 7. 
2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1148/SKO/2021.Účastník konania bol súčasne 
vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona  
č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
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svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnych konaniach sú dostačujúce podľa 
ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí 
správneho konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a záznam vysielania vyššie uvedeného 
programu. 
 
Dňa 29. 7. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 4. 8. 2021. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. začala 
plynúť dňa 16. 6. 2021 a uplynie dňa 16. 12. 2021. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie 
podľa cit. ustanovenia začala plynúť dňa 10. 3. 2021 a uplynie dňa 10. 3. 2022. 
 

* * * 
 

Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie: Za sklom 
Odvysielané dňa:  10. 3. 2021 
Čas vysielania: od cca 21:32:06 h  
JSO:  

 
Vysielanie JOJ z nášho záznamového zariadenia o cca:  
 
Vysielanie o cca:  
 
cca  21:30:00 začiatok záznamu vysielania  
prebiehajúci program Trhlina  
21:31:27 záver programu Trhlina  
sponzorské odkazy Slovenská sporiteľňa, Hyundai, Walmark 
obrazovo-zvukový predel 
 
sponzorský odkaz eTIPOS.sk 
 
21:32:06 začiatok programu Za sklom  
 
Policajný  zásah v sklade. V ňom si niekoľko mužov delí peniaze. Policajti Norbert Noro Višváder, 
Tibor Maxo Maxovský a Dávid Antol prekvapia mužov a pri zásahu spútajú.  Dávid pri zásahu 
vyberie z veľkej krabice priesvitné vrecúško s bielym práškom. Dvaja podozriví sa snažia uniknúť. 
Policajti však po vzájomnom súboji oboch mužov spacifikujú a nasadia im putá.    
 
21:34:35 Policajt Noro sa pýta spútaného muža: „Komu patrí ten koks?“ 
Muž neodpovedá, a preto Noro znova zopakuje otázku: „Komu patrí ten koks?“ 
 
Záber zhora na modrú dodávku, ktorá ide pomaly úzkou cestou pomedzi polia. Kamera sa zameria na 
šoféra dodávky. Z jej vnútra sa ozýva buchot a ľudské hlasy v arabčine i angličtine. Šofér zastane 
a rukou chytí kľučku zadných dverí dodávky.  
Prestrih na stojacu dodávku a starého človeka prechádzajúceho neďaleko.   
 
Zábery od chrbta na osobu pripútanú ku stoličke, ktorá má cez hlavu navlečené čierne plastové vrece. 
Cez dymovú clonu sa k  sediacej osobe blíži čierna postava zahalená kapucňou. V ruke má zbraň.  
 
Úvodné titulky 
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21:36:42 Kamera sníma vnútro dodávky, ktorú už prehliadajú policajní vyšetrovatelia. V dodávke je 
mnoho mŕtvych tiel detí, žien i mužov. Niektoré telá sú postriekané krvou.  
Obhliadajúci lekár obzerá prestrelenú hlavu mŕtveho šoféra.  
Policajt Dávid: „Poprava zblízka.“ 
Lekár: „Spálená koža a sú tu aj zjavné stopy strelného prachu. Asi to chudák nečakal.“ 
Prichádza Noro a Maxo. Dávid k nim prichádza s poznámkou: „Utečenci.“ 
Nik v tejto dodávke cestu neprežil. Medzi mŕtvymi sú tri deti.  
Na mieste činu sa nachádza iba minimum stôp. 
 
V ringu trénujú dvaja boxeri. K Bongrádymu, ktorý pozoruje tréning boxerov, pristúpia dvaja muži so 
slovami, že vec je už vyriešená.  
 
21:39:16 Bongy (Bongrády) sa otočí: „Hovno!“ 
Jeden z mužov: „Dali sme ich na porádek.“ 
Bongy: „Né. Nic ste nedali na porádek. Všecko ste posráli.“ 
 
Opäť je v obraze dianie okolo dodávky s mŕtvymi utečencami. Našli sa dva sýrske pasy. Šéfka 
vyšetrovateľov Zora Ballová nie je spokojná s nedostatkom dôkazov.  
Vyšetruje sa, kto bol majiteľom auta, ale i to, ktorý gang je do toho zapletený.  
Noro s Dávidom nájdu pôvodného majiteľa auta, ktorý jeho zmiznutie nahlásil už pred rokom. Po 
ceste sa Dávid prizná Norovi, že nutne potrebuje peniaze a chce si ich od neho požičať. Sľúbil 
manželke Lenke dovolenku a poprosí Nora, aby Lenke nič nevravel. 
 
21:44:10 Noro: „Na to, že si idiot príde aj sama.“ 
 
Vyšetrovatelia Dávid a Noro zistia, že majiteľ pozná šoféra dodávky, v ktorej objavili mŕtvych 
migrantov. Bol to jeho bývalý zamestnanec, ktorého vyhodil z firmy kvôli krádeži predmetnej 
dodávky.  
 
Vyšetrovateľ Maxo odokryje telo mŕtveho šoféra, aby ho mohla identifikovať jeho manželka, ktorá 
prišla vypovedať na políciu.  
Počas vyšetrovania sa podarilo zistiť, ako zomrel šofér a prečo museli utečenci zomrieť. Jednému 
z detí prišlo zle po prasknutí slepého čreva a preto utečenci požadovali zastavenie a lekára.  
Vyšetrovatelia si vytypovali na základe zistených skutočností dve mafiánske skupiny, ktoré môžu 
súvisieť s prípadom. Maxo s Norom opúšťajú poradu a vyberú sa za Bongym. Ich šéfka  s tým 
nesúhlasí a žiada najprv identifikáciu dodávky. To nahnevá Maxa. 
 
21:51:26 Maxo: „Môžem ti nakresliť aj 15 trás. Aj tak  to všetko bude na hovno! Rovnako ako nulové 
výsledky z labákov.“ 
 
Všetci teda ostanú na porade. 
Maxo neskôr navštívi svoju invalidnú babku, ktorá odmieta jesť, pretože sa jej už nechce žiť. Žiada 
Maxa, aby sa konečne zmieril s mamou. 
 
Ďalším vyšetrovaním sa zistí, že v dodávke boli okrem mŕtvych utečencov aj dve mladistvé dievčatá, 
ktoré však bez stopy zmizli. Podľa zistení policajtov mali namierené do Mníchova a uvažujú, prečo 
práve tam.   
 
Maxo s Norom sa v noci stretnú na strelnici a rozoberajú tam najnovší prípad. 
 
21:58:05  Norovi to nejde z hlavy: „Tí zmrdi uniesli dve dievčatá. Sú to skoro deti!“ 
Maxo: „Takže je šanca, že ešte žijú.“ 
Noro: „A my čakáme. Stále čakáme.“ 
Maxo: „Toto mení situáciu.“ 
Noro: „Ajťák preveril vts bunku, ale hovno z toho! Máme dva kontakty, ktoré nevieme priradiť.“ 
Maxo: „Koľko majú tie dievčatá rokov?“ 
Noro: „Štrnásť, pätnásť.“  
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Maxo: „Myslíš, že nejakému rumunskému robotníkovi vo viedenskom bordeli bude vadiť, že spí 
s deckom?“ 
Noro: „Ideme?“ 
Maxo: „Zavolám Dávidovi.“ 
 
21:58:48 Kamera sníma dianie v erotickom klube. Na sedačke sedí niekoľko polo obnažených osôb. 
Sporo odetý pár si pripíja. Žena má na očiach škrabošku. Prsia si zakrýva rukou. Vedľa nej je 
rozvalený iný muž s odhaleným hrudníkom. Pri jeho nohe kľačí žena s náustkom. Vedľa neho sa 
vzájomne hladká ďalší sporo oblečený pár. Zábery na mužov  oblečených iba v spodnej bielizni. Do 
baru prichádzajú vyšetrovatelia Noro s  Maxom a Dávidom. Okolo tyče sa točí žena v koženej sukni 
a v podprsenke. Ochranka tiež oblečená iba v spodkoch zahatá policajtom cestu. Na sedačke rozvalený 
muž ich víta s úsmevom. Za jeho chrbtom sa objíma a bozkáva sporo odetý pár. Na stole pred mužom 
je fľaša a niekoľko plných pohárov.  
Muž podvihne pohár a víta ich slovami: „Viem. Máte plné gule, však? Lenže ja mám zavreté.“  Muž 
si dáva na hlavu zlatú korunu.     
Maxo: „Tak prečo tu máš potom ľudí?“ 
Muž: „Pre vlastné potreby. Ale, rád by som sa s vami podelil.“ (Okolo prejde žena v podprsenke so 
škraboškou na tvári.)  
Dávid: „Pre to tu nie sme.“ 
Muž: „Nekecaj, mladý. Tak čo?! Dáš si buchtičku (v obraze sa do kamery obráti žena s čiernym 
koženým náustkom na tvári) alebo si dostal chuť na prdel? (Otočí sa k mladému mužovi obnaženému 
od pása nahor, ktorý sedí po jeho boku a priloží mu prst na ústa.) 
Mladá žena v spodnej bielizni a so škraboškou sa postaví zo sedačky. Dávid ju uzemní, nech ostane 
sedieť. 
Mladý muž, ktorý sedí po ľavici muža s korunkou, sa postaví a pristúpi k Maxovi. Maxo ho 
s vyhrážkou uzemní. 
Muž s korunkou na hlave: „Sadni si! Pán major ešte nevie, čo je dobré. Vy ste taká stará škola, čo? 
Fízli!“ 
Noro mu ukáže fotku unesených dievčat.   
Muž si pozrie so záujmom fotografie a vydá radostné i obdivné zvuky: „Ukáž. Uchuchuchúúú. Tieto 
rozkošné huu čokoládky, to tieto tu šušulky, to ti vie narobiť poriadne akože v posteli.“ (Muž rýchlo 
vyplazí niekoľkokrát za sebou jazyk na fotografie.)  
Noro zopakuje otázku, či ich pozná.  
Muž: „Nikdy som ich nevidel! Ale nechám si od nich vyfajčiť!“  
Policajti vytiahnu zbrane a namieria ich na prítomných.  
Maxo: „Skúste sa pohnúť a budete tu mať raz toľko dier!“  
Noro strčí zbraň mužovi do úst so slovami: „Skús vyfajčiť toto!“ 
Noro zviera mužovi tvár a zbraňou v jeho ústach ho tlačí do sedačky.  
Noro: „Vraj nemáte robiť hlúposti! Lebo nechce, aby mu jeho vystrelený mozog zašpinil podnik!“ 
Maxo: „Kusý, chceš mať mozog na podlahe? (Muž sa snaží povedať „nie“) No vidíte, chlapci. Tak sa 
upokojte. My sa vášho zvrhlého šéfa opýtame na pár vecí a potom v pokoji odídeme.“  
Muž po uvoľnení zbrane z úst začne kašlať. 
Noro ho objíme: „Netvár sa, že ťa to bolelo. Stavím sa, že si mal v ústach už aj väčšie veci, čo?“ 
Muž opakuje: „Naozaj tie čierne buchty nepoznám!“ 
Dávid: „Boli to deti! Mali štrnásť!“ 
Nakoniec muž pod nátlakom prezradí, že niekto videl dievčatá u Bongyho v klube. Policajti opúšťajú 
podnik.  
Dávid pri odchode: „Ten Pussy, to je neskutočný kretén!“  
Všetci traja sa dohodnú, že pred Zorou nič nepovedia. (trvanie cca 4 minúty) 
 
Maxo s Norom posielajú začiatočníka Dávida domov, pretože sa chystajú za Bongym. Dávid nechápe, 
prečo nemôže ísť s nimi.  
 
22:02:48 Noro: „Chceš ísť s nami za kurvami?“  Dávid skloní hlavu a odmietne. 
 
Zábery na nočné mesto.  
Dávid  prichádza domov. Trápi sa, že kvôli práci nemá čas na svoju rodinu.  
Maxo s Norom prichádzajú do hotela. 
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22:07:02 Prestrih na Nora a Maxa. Obaja sú vo vírivke s mladými ženami. Noro drží ženu za prsník, 
hľadí naň a bozkáva jej ho.   
Prestrih na Maxa. Aj on sa venuje nejakej žene. Hladká a bozkáva jej krk. Potom si pritiahne  ženu 
ešte bližšie k sebe. 
Opäť prestrih na Nora, ktorý žene bozkáva krk.  
Následne si otvoria šampanské. Dievčatá si pripíjajú s policajtmi, užívajú si a lichotia im.   
Jedna zo žien povie Norovi: „Ja mať takého chlapa, tak sa ho držím ako herpes.“ Noro reaguje tak, 
že si ženu, ktorá sedí na ňom otočená chrbtom, pritiahne k sebe, bozkáva jej krk a stíska prsníky. 
Druhej ženy sa opýta: „Dúfam, že ty nemáš herpes?“ 
Žena sa zasmeje: „Ani syfla, ani kvapavku. Ukážeme vám papiere od lekára?“ 
Policajti si užívajú so ženami. Obaja si ich otočia k sebe a pomedzi bozky sa snažia dozvedieť 
o mužoch z Kosova všetko, čo potrebujú.  
Jedna zo žien sa opýta Nora: „Chcete štvorku?“ Na opakované otázky o mužoch z Kosova žena 
odpovie vyhýbavo a po bozku s Norom odíde z vírivky, lebo je jej údajne zima.  
Druhá zo žien povie viac. Maxo jej bozkáva zozadu krk a žena vyzradí, že Bongy obchoduje 
s Kosovčanmi.  
Oba páry ukončia návštevu vírivky vzájomnými bozkami. Noro odíde s jednou zo žien, ktorá ho 
pozvala na izbu. 
 
Noro s Maxom sú na „koberci“ u šéfky Zory.  
 
22:10:15 Noro sa bráni: „Dobre, ja som myslel, že ide o to, aby sme čo najrýchlejšie našli tých 
hajzlov, čo popravujú malé deti.“ 
Zora: „A to sú kto tí hajzli?“ 
Zora je evidentne nahnevaná na oboch. Okrem toho ju hnevá i to, že nevie Bongymu dokázať 
nelegálne obchodovanie s drogami: „Nezabúdajte, že mu doteraz nemôžeme dokázať tých 20 kíl 
kokaínu.“ Potom Nora a Maxa vyhodí z kancelárie. 
 
22:11:18 Obaja policajti sú nahnevaní. Maxo si myslí, že by Zora mala radšej variť obed ako im 
šéfovať. Noro ho upokojuje: „Ser na to! To, že je ženská, mi na nej vadí najmenej.“ 
 
Kolega z IT oddelenia povie policajtom, že Zoru o tom, že idú po Bongym, informoval mail odoslaný 
z Pussyho bordelu. Okrem toho im odhalí nové poznatky týkajúce sa prípadu dodávky.  
 
22:12:11 sponzorský odkaz eTIPOS.sk 
obrazovo - zvukový predel 
− upútavka  
obrazovo - zvukový predel 
22:12:54 – 22:18:58 reklamný blok  
obrazovo - zvukový predel 
− upútavky   
obrazovo - zvukový predel 
 
22:22:15 pokračovanie programu Za sklom   
Vyšetrovanie pokračuje výsluchom majiteľa dodávky Trgyňu. Ten dookola tvrdí, že s utečencami 
a dodávkou nemá nič spoločné. 
 
22:22:25 Výpoveď Trgyňu Nora rozčúli: „Presne  toto hovoria všetci hajzli!“ 
Noro sa neovládne, chytí Trgyňu pod krk a zvalí ho na stôl. Príde Zora a Nora vyhodí. 
 
22:23:36 Vo vedľajšej miestnosti sa Noro ohradí voči postupu svojej šéfky. Zora si však stojí za 
svojím: „Prekazila som ti ďalší prúser, do ktorého si si nabiehal.“ 
 
Na polícii sa prihlási nový svedok, starý pán Račiansky. Videl dodávku ako i streľbu okolo nej. Po 
výpovedi na polícii starý pán prechádza bojazlivo cez podzemnú garáž. Obzerá sa na všetky strany, 
keď sa k nemu prirúti auto, ktoré ho zámerne zrazí.  
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22:26:45 V zábere je priamy náraz auta do človeka, ktorý vyletí na čelné sklo a následne padne na 
zem. Kamera sníma starého človeka, ktorý leží dolu tvárou v kaluži krvi.     
 
Zabitie svedka priamo v policajnej garáži vyvolá rozruch. O pravdepodobný únik informácií 
o svedkovi sa pravdepodobne postaral policajt Dávid, ktorý podozrivého Trgyňu vyviedol von tak, že 
mohol vidieť svedkovi priamo do tváre.  
Policajná zásahová jednotka sa vyberie do Bongyho kickboxového tréningového klubu. Kukláči 
s namierenými zbraňami vtrhnú dnu. Vnútri nájdu už iba upratovačky.  
 
22:29:15 Noro je veľmi nahnevaný a dá to najavo: „Kurvy!“ 
Pridá sa Maxo: „To sú špiny vychcané!“ 
 
Šéfka Zora rieši problém úniku informácií, keď na policajnú stanicu príde vypovedať Trgyňa. Ten sa 
prizná, že organizoval prevážanie utečencov a má na svedomí aj ich smrť. 
Policajti mu neveria. Prizná sa i k tomu, že zrazil svedka. Maxo sa usmieva a Zora chce vedieť, prečo 
Trgyňa berie všetku vinu na seba.  
 
Noro, Maxo a Dávid prekvapia Bongyho v reštaurácii. Bongy sa na nich iba zabáva.  
22:33:13 Maxo mu na oplátku vyleje víno a Noro označí jeho jedlo za zlé: „Žrádlo tiež stojí za 
hovno! Strácaš úroveň.“ 
Maxo: „Vraždiť deti a starcov, to je už úplné dno.“ 
Maxo s Norom chcú vedieť, prečo to všetko Bongy robí. 
 
22:33:26 Maxo: „Je to kvôli tým 20 kilám koksu, čo sme ti zhabali?“ 
Noro mu ešte raz zopakuje, že stráca úroveň a všetci traja odídu. 
 
Maxo sa stretne s mužom zo SIS a rozprávajú sa o Bongym. Ten mu radí, aby všetko okolo neho 
nechali tak, aby ich Bongy mohol priviesť ešte k väčším veciam. 
Noro s Dávidom navštívia v nemocnici dobitú hľadanú migrantku Sally, ktorú našli v Petržalke. 
Noro je zvedavý na zdravotný stav dievčaťa. Podľa doktorky je stav dievčaťa kritický, bola 
predávkovaná heroínom a nevie sa, aký dôsledok to bude mať na jej mozog.  
 
22:37:43 Doktorka: „Bola predávkovaná heroínom. Zatiaľ netušíme, či to nebude mať trvalé 
následky na funkcie mozgu. ... Našli sme známky rozsiahleho pohlavného zneužívania. Na rukách 
a nohách má krvavé stopy po putách. Žily rozpichané.“ 
Noro: „Takže ju držali v nejakom bordeli.“    
 
Lekárka im povie, že všetko už zdokumentovali muži od polície. Vyšetrovatelia pošlú k Sally 
ochranku. Dávid prejaví dievčaťu súcit. Norovi sa to nepáči a upozorní ho na to. 
 
22:39:23 obrazovo - zvukový predel 
− upútavka  
obrazovo - zvukový predel 
22:40:04 – 22:45:58 reklamný blok  
obrazovo - zvukový predel 
− upútavky  
obrazovo - zvukový predel s oznámením o programe 
 
22:48:36 pokračovanie programu Za sklom   
 
Dávid so zbraňou čaká na Bongyho pred jeho domom. Povie mu, že to prehnal a namieri naňho zbraň. 
Bongy poradí Dávidovi, aby zmenil zamestnanie, lebo sa naň vôbec nehodí. Spolu kráčajú do domu.  
Manželka a malý syn čakajú na Dávida. Keď sa Dávidovi nevie dlhšie dovolať, zavolá Norovi, od 
ktorého sa dozvie, že Dávid išiel domov už pred dvomi hodinami. Manželka sa potrebuje s Norom 
stretnúť a porozprávať o Dávidovom zvláštnom správaní. 
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Zora i Noro pomaly strácajú ilúzie, že prípad vyriešia. Vtom Zore zazvoní mobil. Podľa výrazu jej 
tváre sa dá tušiť, že správa nie je príjemná. 
Prestrih na Zoru, Nora a Maxa, ktorí v spomalenej projekcii utekajú po schodoch obytného domu. Na 
schodišti je už množstvo policajtov a fotografov. Popod policajnú pásku prichádzajú do bytu. Na 
posteli leží dolu tvárou do pol pása vyzlečený ich mŕtvy kolega Dávid.  
 
22:55:36 záver programu Za sklom   
sponzorský odkaz eTIPOS.sk 
 
obrazovo - zvukový predel 
sponzorské odkazy Nalgesin S, eTIPOS.sk 
 
22:56:11 začiatok programu Semafor   
 
22:59:59 koniec záznamu  vysielania 
 

* * * 
 
Podľa § 1 ods. 1 JSO: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované 
prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 
rokov, ak obsahujú 
a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej 
smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s 
patologickými normami správania, 
b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 
e) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu 
erotiky a erotických tém, 
f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované 
ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami  
 
Podľa § 1 ods. 2 JSO: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované 
prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej 
programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 15 
rokov, ak obsahujú 
g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov. 
 
Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, 
programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie  
a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska 
a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe 
poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo 
inej zložke programovej služby, 
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na 
charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a 
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele,  
v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v 
programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“ 
 

*            *            * 

V rámci posudzovania predmetu týchto správnych konaní bolo potrebné vysporiadať sa s kolíziou 
ústavou zaručených práv a právom chránených záujmov. 
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Právo slobody prejavu patrí medzi základné politické práva v právnom poriadku každej demokratickej 
spoločnosti a v právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvené v čl. 26 Ústavy Slovenskej 
republiky. Avšak sloboda prejavu nie je bez hraníc, t.j. nemá absolútny charakter. Ústava SR 
ustanovuje možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie informácií ako 
ochranu pred zneužitím slobody prejavu na zásah do iných ústavou garantovaných práv, cit.:  
„Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide  
o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť 
štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)  
V prípade vzájomného konfliktu ústavou garantovaných práv Ústavný súd SR (ďalej len „US SR“)  
vo svojej doterajšej judikatúre už viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných 
práv a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv  
o ľudských právach a základných slobodách) treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej 
rovnováhy (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 22/06, m. m. PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07).  
 
Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného 
práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo 
slobody (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96). Pri posúdení kolízie dvoch základných práv je uznávanou 
teóriou, s ktorou sa vo svojich nálezoch stotožnil aj US SR (napr. II. ÚS 152/2008, II. ÚS 326/2009, 
II. ÚS 340/09, IV. ÚS 107/2010, IV. ÚS 302/2010, IV ÚS 472/2012), teória proporcionality (nazývaná 
aj trojstupňový test proporcionality).  
 
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, 
pokiaľ v neprimeranom rozsahu nezasahuje do základných práv a slobôd a právom chránených 
záujmov iných, prípadne do iných záujmov chránených právnym poriadkom krajiny. V takých 
prípadoch je nutné hovoriť o jej obmedzení a výnimkách, kedy je potrebné zasiahnuť do slobody 
prejavu. 
Z citovaného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe 
kumulatívneho splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí  

• vyplývať zo zákona (požiadavka legality),  
• byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti (požiadavka proporcionality) 
• a sledovať legitímny cieľ (požiadavka legitimity), ktorý vyplýva z ustanovenia čl. 26 ods. 4 

Ústavy SR.  
 

Ústava SR zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd 
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného 
vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj 
ochrany individuálnych záujmov.    
 
Požiadavka zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený osobitným predpisom, 
zakotvená v ustanoveniach zákona č. 308/2000 Z. z., vychádza z potreby ochrany maloletého diváka 
pred obsahom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na jeho osobnostný vývin, a teda vychádza 
z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorá môže byť ohrozená obsahom 
vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Táto požiadavka je jednoznačne zakotvená v právnom 
poriadku SR. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou 
nedospelých osôb, a to na základe zákona, konkrétne ustanoveniami § 20 zákona č. 308/2000 Z. z.. 
Podmienka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je teda nepochybne naplnená. 
Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie 
slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym 
predpisom, v tomto prípade zakotvením ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. Keďže 
zákonodarca využil ústavné splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na zakotvenie tohto obmedzenia 
formou zákona, je potrebné považovať tento princíp za zachovaný. Rade neprináleží zachovanie 
proporcionality v tejto rovine skúmať.   
 
Druhou rovinou proporcionality je obmedzenie slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných 
ustanovení, v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či 
existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať. 
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V tomto konkrétnom prípade by mala byť sloboda prejavu obmedzená v dôsledku vyvodenia 
administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinnosti vysielateľa (zaviesť a uplatňovať JSO) 
zakotvenej v ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. sledujúc legitímny cieľ -  
ochranu mravnosti. Kancelária Rady preto pristúpila k posúdeniu, či účastník konania uplatnil JSO 
v súlade so zákonom.  
 
Vysielateľ je povinný podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na ochranu maloletých zaviesť 
a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 
audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov 
alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „jednotný systém 
označovania“ alebo „JSO“).  
 

*            *            * 

Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania odvysielal dňa 10. 3. 2021 o cca 21:32 
hod. na programovej službe JOJ program Za sklom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
 
Pozn. Kancelárie Rady  
 
Rada sa už v minulosti zaoberala predmetným programom. Rozhodnutím č. RP/18/2017 zo dňa 
22. 3. 2017 bola v tejto súvislosti vysielateľovi uložená sankcia – pokuta vo výške 5 000 eur  
za porušenie povinnosti ustanovenej  § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 28. 9. 2016 v čase o cca 20:39  hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program  
Za sklom, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium vulgárne vyjadrovanie, 
obscénne vyjadrovanie a kritérium zobrazenie erotických pomôcok, ktoré podmieňujú jeho 
klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho 
označením od cca 20:39:23 (začiatok programu) do 21:25:21, od cca 21:25:40 do 21:25:50, od cca 
21:25:55 do 21:26:46 ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, od cca 21:25:26  
do 21:25:40, od cca 21:26:51 do 22:08:32 (záver programu) ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 15 rokov a od cca 21:25:21 do 21:25:26, od cca 21:25:50 do 21:25:55, od cca 21:26:46 
do 21:26:51 vysielal bez označenia, nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých 
hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne posolstvo 
programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru o vekovej 
vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetný program svojím kontextom pojednával o práci polície, ktorá pátrala po páchateľoch 
organizovaného zločinu v súvislosti s nelegálnou prostitúciou a podávaním drog maloletým 
dievčatám. V kontexte tohto deja sa policajti pohybujú okrem iného aj v prostredí verejných domov 
a stretávajú sa s prostitútkami. 
 
Účastník konania sa k predmetu správneho konania vyjadril nasledovne, cit.:  
„K vyššie uvedenému si účastník konania dovoľuje uviesť, že program za sklom je seriál kriminálneho 
prostredia, ktorý je inšpirovaný skutočnými udalosťami. Vzhľadom na obsahové zameranie 
programu bolo nevyhnutné pri výrobe programu použiť aj adekvátne vyjadrovacie prostriedky 
postáv a zakomponovanie scén dôležitých pre dej, tak aby program spĺňal stanovený žáner. Účastník 
konania si ďalej dovoľuje poukázať na skutočnosť, že predmetný program bol vyrábaný tak, aby spĺňal 
všetky kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, pričom daný program bol na rôznych 
programových službách účastníka konania vysielaný už niekoľkokrát, a to vždy bez sťažnosti  
na porušenie zákona. Účastník konania tak spravil všetky kroky k tomu, aby zabezpečil ochranu 
maloletých a dbal na to, aby žiadna zo scén nenaplnila hodnotiace kritéria nevhodnosti 
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a neprípustnosti pre maloletých do 18 rokov. Ďalšou skutočnosťou, ktorú si účastník konania 
dovoľuje k predmetnému konaniu uviesť je, že väčšina sporných scén, ktoré Rada opisuje vo svojom 
oznámení o začatí správneho konania, a ktoré mali podľa rady naplniť hodnotiace kritéria 
nevhodnosti a neprípustnosti pre maloletých do 18 rokov, boli v daný deň odvysielané až po 22:00 
hod.  
 
Na základe uvedeného má účastník konania za to, že nie je daný dôvod pre vedenie správneho konania 
a žiadam aby rada predmetné konanie zastavila.“  
 
Kancelária Rady nenamieta obsahové zameranie programu ani špecifickosť vyjadrovacích 
prostriedkov postáv programu ako-takú, ako i dôležitosť konkrétnych scén, musí však podotknúť, 
že tento ich charakteristický obsah pre daný typ programu, na základe ktorého mala byť 
zachovaná jeho autenticita, nezbavuje účastníka konania povinností, ktoré mu ukladajú konkrétne 
právne predpisy vzťahujúce sa k vysielaniu programov. Kancelária Rady je toho názoru, že 
dostatočná miera autenticity predmetného programu aj s ohľadom na jeho žáner môže byť 
zachovaná aj v prípade použitia vhodného piktogramu vekovej vhodnosti označujúceho daný 
program, za účelom zabezpečenia, resp. zvýšenia ochrany maloletých divákov. Skutočnosť, že 
väčšina sporných scén mala byť odvysielaná po 22:00 hod. nie je pre posúdenie obsahu celého 
programu relevantná. Tento sa posudzuje ako celok, bez ohľadu na jeho jednotlivé časti alebo 
scény. Rovnako možno uviesť, že na posúdenie možného porušenia zákona v prípade daného 
programu zo strany účastníka konania nemá vplyv ani jeho predchádzajúce odvysielanie na 
rôznych programových službách, ani to, že malo byť takéto predchádzajúce odvysielanie 
programu údajne vždy bez sťažnosti. Ako je zrejmé, predmetný program už bol v minulosti 
posudzovaný Radou, pričom aj bolo konštatované porušenie zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Predmetný program sme posudzovali, okrem iných, v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie, vulgárne 
gestá, obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá.  
 
Vulgárne vyjadrovanie je kritériom nevhodnosti pre maloletých do 18 rokov podľa ustanovenia § 1 
ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá 
alebo pre maloletých do 15 rokov podľa § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne 
gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov. 
 
Je teda zrejmé, že každý (hoci aj opakujúci sa) výraz, je nutné posudzovať s prihliadnutím na jeho 
konkrétne použitie v danom programe ako aj s prihliadnutím na charakter samotného programu. 
Z uvedeného tiež vyplýva, že stanoviť jasnú, všeobecne aplikovateľnú hranicu medzi vulgárnym 
vyjadrovaním odôvodňujúcu označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 alebo 18 
rokov nie je možné. Je tiež potrebné v rámci posudzovania sporných scén v danom prípade rozlišovať 
medzi vulgárnym výrazom a expresívnym výrazom. Vulgárny výraz je taký, ktorý je nevhodný 
z hľadiska celospoločenskej morálky, hrubý, neslušný či neprístojný, kým expresívny výraz vyjadruje 
citové podfarbenie prežívania nejakej situácie prostredníctvom tohto výrazu.  
 
Pojem obscénne vyjadrovanie však nie je pojem s legálnou alebo s inou ustálenou, všeobecne 
akceptovanou definíciou. Pre neurčité pojmy platí zásada, že je vo výlučnej kompetencii správneho 
orgánu v procese aplikácie práva, aby vymedzil ich obsah. Z povahy týchto pojmov je však zrejmé, že 
tieto pojmy nie je možné explicitne definovať pre otvorený okruh situácií, nakoľko jednotlivé 
vyjadrenia je nutné vnímať v kontexte ich použitia. Niektoré vyjadrenia môžu mať v určitom kontexte 
neutrálny charakter, pričom tie isté vyjadrenia môžu mať v kontexte inom obscénny charakter. 
V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6Sž/14/2011 obscénnosť ako taká vo 
všeobecnosti predstavuje, cit.: „vlastnosť niečoho necudného, oplzlého, urážajúceho stud, 
nemravného a pod.“. Je teda zrejmé, že každý (hoci aj opakujúci sa) výraz, či gesto je nutné 
posudzovať s prihliadnutím na jeho konkrétne použitie v danom programe ako aj s prihliadnutím na 
charakter samotného programu. Z uvedeného tiež vyplýva, že stanoviť jasnú, všeobecne aplikovateľnú 
hranicu medzi vulgárnym vyjadrovaním odôvodňujúcu označenie programu ako nevhodného pre 
maloletých do 15 alebo 18 rokov nie je možné.  
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V predmetnom programe odznel výraz kurvami a kurvy spolu 2-krát. Konkrétne išlo o nasledovné 
scény:  
22:02:48 Noro: „Chceš ísť s nami za kurvami?“  Dávid skloní hlavu a odmietne. 
22:29:15 Noro je veľmi nahnevaný a dá to najavo: „Kurvy!“ 
Pridá sa Maxo: „To sú špiny vychcané!“ 
 
Predmetný výraz bol teda v jednom prípade použitý v kontexte nadávky voči osobám a v ďalšom 
prípade ako hanlivé označenie žien živiacich sa prostitúciou. Podľa kodifikačných príručiek 
slovenského jazyka je výraz „kurva“ a jeho modifikácie definovaný ako vulgarizmus. Ide 
o spoločensky neprípustné vyjadrenie. Kancelária Rady je toho názoru, že v oboch posúdených 
významoch sa jedná o taký vulgarizmus, ktorý je natoľko intenzívny, že spadá nepochybne pod 
hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO. 
 
Vulgárne gestá sme v rámci odvysielaného programu nezaznamenali.  
 
V programe boli zobrazené taktiež dve scény, ktoré obsahovali kritérium obscénne vyjadrovanie. Ide 
o scénu vo verejnom dome: 
Muž podvihne pohár a víta ich slovami: „Viem. Máte plné gule, však? Lenže ja mám zavreté.“  Muž 
si dáva na hlavu zlatú korunu.     
Maxo: „Tak prečo tu máš potom ľudí?“ 
Muž: „Pre vlastné potreby. Ale, rád by som sa s vami podelil.“ (Okolo prejde žena v podprsenke  
so škraboškou na tvári.)  
Dávid: „Pre to tu nie sme.“ 
Muž: „Nekecaj, mladý. Tak čo?! Dáš si buchtičku (v obraze sa do kamery obráti žena s čiernym 
koženým náustkom na tvári) alebo si dostal chuť na prdel? (Otočí sa k mladému mužovi obnaženému 
od pása nahor, ktorý sedí po jeho boku a priloží mu prst na ústa.) 
... 
Noro mu ukáže fotku unesených dievčat.   
Muž si pozrie so záujmom fotografie a vydá radostné i obdivné zvuky: „Ukáž. Uchuchuchúúú. Tieto 
rozkošné huu čokoládky, to tieto tu šušulky, to ti vie narobiť poriadne akože v posteli.“ (Muž rýchlo 
vyplazí niekoľkokrát za sebou jazyk na fotografie.)  
Noro zopakuje otázku, či ich pozná.  
Muž: „Nikdy som ich nevidel! Ale nechám si od nich vyfajčiť!“  
Policajti vytiahnu zbrane a namieria ich na prítomných.  
Maxo: „Skúste sa pohnúť a budete tu mať raz toľko dier!“  
Noro strčí zbraň mužovi do úst so slovami: „Skús vyfajčiť toto!“ 
... 
Noro ho objíme: „Netvár sa, že ťa to bolelo. Stavím sa, že si mal v ústach už aj väčšie veci, čo?“ 
Muž opakuje: „Naozaj tie čierne buchty nepoznám!“ 
Dávid: „Boli to deti! Mali štrnásť!“ 
 
Uvedené obscénne vyjadrenia v kontexte pojednávajú o ponuke pohlavného aktu s mužom alebo so 
ženou, o análnom pohlavnom styku a ďalej o orálnom sexe s hľadanými maloletými osobami. Kontext 
pátrania po nezvestných maloletých v súvislosti s nútenou prostitúciou a obscénnym vyjadrením „Ale 
nechám si od nich vyfajčiť!“ spolu so zobrazením celej scény je intenzívne obscénny. Podľa nášho 
názoru preto tieto spadajú pod hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO.  
 
Tejto scéne pridáva na intenzite, že sú v nej zobrazení ženy a muži so škrabouškou, jedna žena 
s náustkom v ústach, čo je v kontexte tejto scény vyobrazená erotická pomôcka(viď obrázky). 
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K tejto časti správneho konania uvádzame, že podľa Oznámenia o začatí správneho konania bolo toto 
začaté v súvislosti s tým, že predmetný program obsahoval scény, ktoré mohli naplniť hodnotiace 
kritériá podľa JSO: 

- § 1 ods. 1 písm. a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého 
ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb 
alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania, 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 

- § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, 
ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo 
sexuálnymi deviáciami. 

 
Ako je zrejmé Oznámenie o začatí správneho konania neobsahovalo v rámci posudzovaných 
hodnotiacich kritérií kritérium podľa § 1 ods. 1 písm. e) JSO zobrazenie erotických pomôcok alebo 
erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém. V Správe  
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o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 801/SO/2021), ako aj 
v pôvodnom rozhodnutí č. RP/18/2017, boli identifikované erotické pomôcky (náustok ženy), ktoré 
naplnili hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 1 písm. e) JSO, avšak pri začatí predmetného správneho 
konania boli opomenuté. Napriek tejto skutočnosti, ako je zrejmé z tohto materiálu, obsahoval 
predmetný program hodnotiace kritériá podľa § 1 ods. 1 písm. e) JSO v takom rozsahu (niekoľko 
sekúnd), že to nemalo vplyv na jeho celkové posúdenie. 
 
Ďalšou posudzovanou scénou z hľadiska kritéria obscénne vyjadrovanie je scéna policajtov s dvoma 
prostitútkami vo vírivke: 
 
22:07:02 Prestrih na Nora a Maxa. Obaja sú vo vírivke s mladými ženami. Noro drží ženu za prsník, 
hľadí naň a bozkáva jej ho.   
Prestrih na Maxa. Aj on sa venuje nejakej žene. Hladká a bozkáva jej krk. Potom si pritiahne  ženu 
ešte bližšie k sebe. 
Opäť prestrih na Nora, ktorý žene bozkáva krk.  
Následne si otvoria šampanské. Dievčatá si pripíjajú s policajtmi, užívajú si a lichotia im.   
Jedna zo žien povie Norovi: „Ja mať takého chlapa, tak sa ho držím ako herpes.“ Noro reaguje tak, 
že si ženu, ktorá sedí na ňom otočená chrbtom, pritiahne k sebe, bozkáva jej krk a stíska prsníky. 
Druhej ženy sa opýta: „Dúfam, že ty nemáš herpes?“ 
Žena sa zasmeje: „Ani syfla, ani kvapavku. Ukážeme vám papiere od lekára?“ 
Policajti si užívajú so ženami. Obaja si ich otočia k sebe a pomedzi bozky sa snažia dozvedieť 
o mužoch z Kosova všetko, čo potrebujú.  
Jedna zo žien sa opýta Nora: „Chcete štvorku?“ Na opakované otázky o mužoch z Kosova žena 
odpovie vyhýbavo a po bozku s Norom odíde z vírivky, lebo je jej údajne zima.  
Druhá zo žien povie viac. Maxo jej bozkáva zozadu krk a žena vyzradí, že Bongy obchoduje 
s Kosovčanmi.  
Oba páry ukončia návštevu vírivky vzájomnými bozkami. Noro odíde s jednou zo žien, ktorá ho 
pozvala na izbu. 
 
Uvedená scéna je v súvislosti s vyjadreniami o ponuke na skupinový pohlavný akt výrazne obscénna, 
preto ju Kancelária Rady považuje za nevhodnú pre celú vekovú skupinu maloletých. 
 
Obscénne gestá sme v rámci odvysielaného programu nezaznamenali.  
 
V rámci predmetného programu boli odvysielané i nasledovné scény s obsahom násilia, cit.: 
 
Policajný  zásah v sklade. V ňom si niekoľko mužov delí peniaze. Policajti Norbert Noro Višváder, 
Tibor Maxo Maxovský a Dávid Antol prekvapia mužov a pri zásahu spútajú.  Dávid pri zásahu 
vyberie z veľkej krabice priesvitné vrecúško s bielym práškom. Dvaja podozriví sa snažia uniknúť. 
Policajti však po vzájomnom súboji oboch mužov spacifikujú a nasadia im putá.  
 
V predmetnej scéne došlo k zásahu polície voči pašerákom drog. Na konci zásahu v sklade dvaja 
podozriví muži unikajú zo skladu. Policajti Noro a Max bežia za nimi. Začnú sa dva samostatné 
súboje. V rámci súbojov si muži vymieňajú údery a kopance, využívajú zápasnícke chvaty. V oboch 
prípadoch sa policajtom podarí po použití chvatov zvaliť mužov na zem a nasadiť im putá. V uvedenej 
scéne sme nezaznamenali zobrazenia násilia, ktoré by bolo nad rámec označenia programu. 
 
21:36:42 Kamera sníma vnútro dodávky, ktorú už prehliadajú policajní vyšetrovatelia. V dodávke je 
mnoho mŕtvych tiel detí, žien i mužov. Niektoré telá sú postriekané krvou.  
Obhliadajúci lekár obzerá prestrelenú hlavu mŕtveho šoféra.  
Policajt Dávid: „Poprava zblízka.“ 
Lekár: „Spálená koža a sú tu aj zjavné stopy strelného prachu. Asi to chudák nečakal.“ 
Prichádza Noro a Maxo. Dávid k nim prichádza s poznámkou: „Utečenci.“ 
Nik v tejto dodávke cestu neprežil. Medzi mŕtvymi sú tri deti.  
Na mieste činu sa nachádza iba minimum stôp. 
 
Opäť je v obraze dianie okolo dodávky s mŕtvymi utečencami. Našli sa dva sýrske pasy. Šéfka 
vyšetrovateľov Zora Ballová nie je spokojná s nedostatkom dôkazov.  
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Vyšetruje sa, kto bol majiteľom auta, ale i to, ktorý gang je do toho zapletený.  
 
Na polícii sa prihlási nový svedok, starý pán Račiansky. Videl dodávku ako i streľbu okolo nej. Po 
výpovedi na polícii starý pán prechádza bojazlivo cez podzemnú garáž. Obzerá sa na všetky strany, 
keď sa k nemu prirúti auto, ktoré ho zámerne zrazí.  
 
22:26:45 V zábere je priamy náraz auta do človeka, ktorý vyletí na čelné sklo a následne padne na 
zem. Kamera sníma starého človeka, ktorý leží dolu tvárou v kaluži krvi.     
 
Dávid so zbraňou čaká na Bongyho pred jeho domom. Povie mu, že to prehnal a namieri naňho zbraň. 
Bongy poradí Dávidovi, aby zmenil zamestnanie, lebo sa naň vôbec nehodí. Spolu kráčajú do domu.  
Manželka a malý syn čakajú na Dávida. Keď sa Dávidovi nevie dlhšie dovolať, zavolá Norovi, od 
ktorého sa dozvie, že Dávid išiel domov už pred dvomi hodinami. Manželka sa potrebuje s Norom 
stretnúť a porozprávať o Dávidovom zvláštnom správaní. 
Zora i Noro pomaly strácajú ilúzie, že prípad vyriešia. Vtom Zore zazvoní mobil. Podľa výrazu jej 
tváre sa dá tušiť, že správa nie je príjemná. 
Prestrih na Zoru, Nora a Maxa, ktorí v spomalenej projekcii utekajú po schodoch obytného domu.  
Na schodišti je už množstvo policajtov a fotografov. Popod policajnú pásku prichádzajú do bytu. Na 
posteli leží dolu tvárou do pol pása vyzlečený ich mŕtvy kolega Dávid.  
 
Násilie bolo v predmetnom programe zobrazené niekoľkokrát. Násilie ako kritérium nevhodného 
obsahu sa nachádza v klasifikačných kritériách podmieňujúcich označenie programu ako nevhodného 
pre maloletých buď do 18 rokov, do 15 rokov alebo do 12 rokov. V predmetnom programe nešlo 
o samoúčelné zobrazovanie násilných scén, slúžili na vykreslenie charakteru jednotlivých postáv. 
Tieto scény mali v rámci príbehu aj žánru programu svoje opodstatnenie. Predmetný program je 
svojím obsahom zameraný na generáciu dospelých.  
 
Z dispozitívne uvedených prípadov, kedy je násilie klasifikačným kritériom opodstatňujúcim 
označenie programu ako nevhodného a neprístupného pre celú skupinu maloletých (zobrazenie násilia 
na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez 
pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými 
normami správania), vyplýva, že musí ísť o zobrazenie aktov zobrazujúcich intenzívne zásahy do 
telesnej integrity ľudskej bytosti (kruté ubližovanie, krutá násilná smrť človeka), a to v prípade, ak je 
ich sprievodným znakom absencia ľútosti nad takýmto konaním. V týchto scénach páchané násilie 
bude kladené do popredia, cieľom ich spracovania bude práve krutosťou a brutálnosťou násilných 
aktov zapôsobiť na diváka. V prípade scén zobrazujúcich násilné ubližovanie či usmrcovanie bude 
toto kladené do popredia prostredníctvom jeho detailného zobrazenia. Môže ísť napríklad 
o patologické prejavy osôb, ktorým násilné konanie bude spôsobovať radosť, resp. uspokojenie. 
 
Zásahy do telesnej integrity osôb sú obsiahnuté aj v klasifikačnom kritériu podľa § 1 ods. 2 písm. a) 
JSO, podľa ktorého je klasifikačným kritériom opodstatňujúcim označenie programu ako nevhodného 
pre maloletých do 15 rokov „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“. V danom prípade 
pôjde o menej intenzívne formy zásahu do telesnej integrity čo do zobrazenia, hoci tiež môžu končiť 
smrťou (táto však nebude kladená do popredia prostredníctvom jej detailného zobrazenia), ktoré sú 
dôsledkom násilného aktu (môže sa napríklad jednať o zábery obsahujúce fyzický útok na iného 
človeka, bez sústredenia sa na detail, zobrazujúce následky takéhoto útoku – napr. smrť, avšak opäť 
bez sústredenia sa na detail). V tejto súvislosti možno poukázať na bežne vysielané kriminálne seriály, 
kde dochádza k vraždám a násilným útokom, na tieto scény však nie je kladený neprimeraný dôraz, 
nie sú detailne zobrazované. 
 
Zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, 
zobrazenie následkov živelných pohrôm alebo dopravných nehôd na živých bytostiach, zobrazenie 
násilných aktov, zobrazenie následkov násilných aktov, zobrazenie násilných aktov, zobrazenie 
následkov násilných aktov podmieňuje označenie programu symbolom nevhodnosti pre maloletých do 
12 rokov veku podľa § 1 ods. 3 písm. b), d) a e) JSO. Týmto kritériám zodpovedajú scény, ktoré 
zobrazujú skutočné, reálne násilie zobrazené napr. na skutočných udalostiach a scény, ktoré zobrazujú 
tie násilné akty a ich následky, ktoré nie sú zobrazené v takom podrobnom stvárnení, zásah do telesnej 
integrity je ešte menšej intenzity ako v scénach zobrazujúcich detailné a naturalistické zobrazenie 
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násilných aktov. Keďže smrť môže byť následkom násilného aktu, môže byť zobrazená aj v scénach 
zodpovedajúcim tomuto kritériu, avšak len okrajovo, resp. to že smrť nastala ako dôsledok násilného 
aktu môže vyplývať z ďalšieho deja.  
 
V scéne s otvorenou dodávkou v jej úvodnom náhľade v trvaní cca 4 sekundy je spredu dozadu 
zobrazené vnútro modrej dodávky, v ktorej na podlahe ležia telá mŕtvych detí, žien i mužov. Niektoré 
telá majú strelnú ranu v oblasti čela a majú šaty postriekané pravdepodobne zaschnutou krvou. 
V ďalšom zábere si obhliadajúci lekár obzerá prestrelenú hlavu mŕtveho šoféra. Malo ísť o popravu 
zblízka. V ďalšom zábere je opäť zobrazené v náhľade vnútro dodávky na pozadí s vyšetrovateľmi 
a následne obhliadajúci lekár stojaci vo vnútri nad telami.  
 
V prípade predmetných scén s dodávkou nedošlo k zobrazeniu samotného násilia na ľuďoch a teda ani 
k zobrazeniu usmrcovania týchto ľudí. Zobrazené boli následky útoku bez sústredenia sa na detail. 
Náhľady nemali neprimerané trvanie a ani nebol kladený zbytočný dôraz na strelné rany. Predmetnú 
scénu s ohľadom na kontext a jej zobrazenie považujeme preto za zobrazenie následkov násilného aktu 
v súlade s označením programu.  
 
V prípade scény so zrazením starého muža, bol zobrazený priamy náraz auta prichádzajúceho sprava 
do človeka so stareckou paličkou, ktorý vyletí na čelné sklo a následne padne na zem. Kamera 
následne cca 5 sekúnd sníma starého človeka, ktorý leží dolu tvárou v kaluži krvi. Predmetnú scénu 
s ohľadom na kontext a jej zobrazenie považujeme za detailné a naturalistické zobrazenie násilných 
aktov, v danom prípade zrazenie človeka autom t. j. podľa kritéria uvedeného v § 1 ods. 2 písm. a) 
JSO.  
 
V prípade poslednej scény je v jej závere na cca 12 sekúnd zobrazený dolu tvárou do pol pása 
vyzlečený a na posteli ležiaci mŕtvy vyšetrovateľ Dávid. Pri ústach má malú tmavočervenú škvrnu 
a tmavé škvrny v podobe stekancov smerujú od jeho hlavy po hrane matraca postele na zem. Na zemi 
je kaluž krvi. Predmetnú scénu s ohľadom na kontext a spôsob zobrazenia považujeme za zobrazenie 
následkov násilného aktu v súlade s označením programu.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu máme za to, že scény obsahujúce násilie, resp. jeho 
následky zodpovedali označeniu programu. 
 
V predmetnom programe Rada posudzovala aj nasledujúcu scénu s prihliadnutím na kritérium 
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) zákona č. 589/2007 Z. z. sexuálne scény alebo sexuálne správanie 
vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy: 
22:07:02 Prestrih na Nora a Maxa. Obaja sú vo vírivke s mladými ženami. Noro drží ženu za prsník, 
hľadí naň a bozkáva jej ho.   
Prestrih na Maxa. Aj on sa venuje nejakej žene. Hladká a bozkáva jej krk. Potom si pritiahne  ženu 
ešte bližšie k sebe. 
Opäť prestrih na Nora, ktorý žene bozkáva krk.  
Následne si otvoria šampanské. Dievčatá si pripíjajú s policajtmi, užívajú si a lichotia im.   
Jedna zo žien povie Norovi: „Ja mať takého chlapa, tak sa ho držím ako herpes.“ Noro reaguje tak, 
že si ženu, ktorá sedí na ňom otočená chrbtom, pritiahne k sebe, bozkáva jej krk a stíska prsníky. 
Druhej ženy sa opýta: „Dúfam, že ty nemáš herpes?“ 
Žena sa zasmeje: „Ani syfla, ani kvapavku. Ukážeme vám papiere od lekára?“ 
Policajti si užívajú so ženami. Obaja si ich otočia k sebe a pomedzi bozky sa snažia dozvedieť 
o mužoch z Kosova všetko, čo potrebujú.  
Jedna zo žien sa opýta Nora: „Chcete štvorku?“ Na opakované otázky o mužoch z Kosova žena 
odpovie vyhýbavo a po bozku s Norom odíde z vírivky, lebo je jej údajne zima.  
Druhá zo žien povie viac. Maxo jej bozkáva zozadu krk a žena vyzradí, že Bongy obchoduje 
s Kosovčanmi.  
Oba páry ukončia návštevu vírivky vzájomnými bozkami. Noro odíde s jednou zo žien, ktorá ho 
pozvala na izbu. 
 
V uvedenej scéne je možné zaznamenať sexuálne správanie sa vyšetrovateľov Nora a Maxa s dvoma 
prostitútkami vo vírivke, ktoré vyplývalo z deja. Ženy aj muži sú oblečení v plavkách. Vymieňajú si 
nežnosti, bozky, hladia sa, ženy sú hladené po prsiach. Kontext scény pozostáva zo snahy 
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vyšetrovateľov dozvedieť sa informácie od prostitútok o gangu z Kosova. Ako vyplýva z vyššie 
uvedeného, v scéne sme zaznamenali obscénne vyjadrovanie. Ako taká však predmetná scéna 
neobsahovala vyobrazenie pohlavného aktu, nebola zobrazená nahota, sexuálny podtón 
a predovšetkým obscénne vyjadrovanie je spájaný práve s týmto vyjadrovaním. Sme toho názoru, že 
predmetnú scénu je možné klasifikovať ako súčasť dejovej línie, a tým sa nedostáva do rozporu  
s označením posudzovaného programu. 
 
V súvislosti so spôsobom a formou spracovania týchto scén prípadne konkrétnych vyjadrení Rada 
uvádza, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu to boli scény 
spadajúce pod kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. Všetky scény boli spracované v súlade so žánrom posudzovaného programu, ktorým je 
kriminálny seriál. Kontextuálne do neho zapadali, neboli použité samoúčelne. Program ako celok bol 
spracovaný dramaticky, v miere primeranej jeho žánru, ktorým je kriminálny seriál. Napriek formátu 
programu a uvedenému spracovaniu však konštatujeme, že program obsahoval hodnotiace kritériá 
spadajúce pod ustanovenie § 1 ods. 1 JSO, čiže kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých 
do 18 rokov veku.  
 
V prípade uvedených sporných výrazov a zobrazení bola ich intenzita v rámci kritérií pod ktoré 
spadajú natoľko vysoká, že Kancelária Rady považuje označenie programu ako nevhodného pre 
maloletých do 15 rokov za nedostačujúce. Konkrétne odzneli obscénne vyjadrenia („Máte plné gule, 
však? ... Tak čo?! Dáš si alebo si dostal chuť na prdel? ... Ukáž. Uchuchuchúúú. Tieto rozkošné huu 
čokoládky, to tieto tu šušulky, to ti vie narobiť poriadne akože v posteli.... Ale nechám si od nich 
vyfajčiť! ... Skús vyfajčiť toto! ...Stavím sa, že si mal v ústach už aj väčšie veci, čo? ... Chcete 
štvorku?“) a vulgárne vyjadrovanie (kurvami, kurvy). Na intenzite výrazov pridáva ich kontextuálne 
zaradenie, teda pátranie po nezvestných maloletých zneužívaných na výkon prostitúcie.  
 
S ohľadom na citované nevhodné scény a vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 60 min. bez 
reklamných blokov) je frekvencia výskytu obscénnych vyjadrení v danom programe (7 obscénnych 
výrazov) a vulgárnych vyjadrení (2 vulgarizmy) dostatočne vysoká na to, aby odôvodňovala im 
zodpovedajúce označenie programu s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO ako nevhodného pre maloletých 
do 18 rokov. Hoci frekvencia obsahov nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov nie je 
vysoká, sú v danom kontexte natoľko intenzívne, že program z hľadiska kontextu, spôsob a formy 
spracovania, frekvencie výskytu a intenzity kritérií považujeme za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých. Označením programu došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.  
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo, nakoľko ide o formát 
seriálu, kde predmetný diel končí smrťou kolegu hlavných hrdinov, zlo nie je potrestané, prípad 
hľadania maloletých nedoriešený, takže v danom prípade nie je možné skonštatovať, že predmetný 
program mal morálne posolstvo, nemožno konštatovať ani výraznejšiu umeleckú hodnotu programu.  
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za nesprávne. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie  
a obscénne vyjadrovanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia  
§ 1 ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých 
divákov do 18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

*            *            * 

 
U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie 
(objektívna zodpovednosť pre správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z. 
ako aj zákona č. 71/1967 Zb., ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu 
dokazovať zavinenie, alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona 
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objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa 
nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden 
z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za 
správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní 
druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania. 
 
Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada 
uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému 
upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho 
upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez 
predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 
písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo 
prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“ 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, 
spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a 
dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, 
získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť 
upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“ 
 
Účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 20 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do dňa 31. 12. 2013) už  v minulosti. Prvými sankciami 
boli: 

- Rozhodnutie č. RL/398/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie 
na porušenie zákona (Tajomstvo minulého leta). Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 2.9. 2002. 

- Rozhodnutie č. RL/412/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie 
na porušenie zákona (Listy od vraha). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 
11. 2002.  

Poslednými rozhodnutiami vo veci porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. boli účastníkovi 
konania uložené nasledovné sankcie: 

Právoplatné v čase spáchania správneho deliktu 
 

- Rozhodnutím č. RP/05/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3.400,- 
eur (Trhni si!). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 11. 2010. 

-  Rozhodnutím č. RP/26/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000,- 
eur (Veľmi nebezpečné známosti). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 6. 2011. 

- Rozhodnutím č. RP/29/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 5.000,- 
eur (Panenstvo na obtiaž). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2011. 

- Rozhodnutím č. RP/56/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 7.000,- 
eur (Návod na vraždu). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 5. 2011.  

- Rozhodnutím č. RP/89/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 5.000,- 
eur (Šéfka). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 10. 2011. 

- Rozhodnutím č. RP/25/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 700,- 
eur za odvysielanie upútavok bez ich označenia grafickým symbolom JSO, čím došlo k porušeniu 
§ 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 7. 2012.  

- Rozhodnutím č. RP/26/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 5.000,- 
eur za odvysielanie programu NOVINY PLUS-MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA s označením 
ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19. 7. 2012.  

- Rozhodnutím č. RP/109/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 2.000,- 
eur za odvysielanie programu Dumbo bez označenia grafickým symbolom JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2012.   

- Rozhodnutiami RP/57/2011, RP/58/2011, RP/59/2011, RP/61/2011, RP/62/2011 a RP/93/2011 
boli účastníkovi konania uložené sankcie – pokuty vo výške 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 
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zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním upútavok uvedených vo výrokoch týchto 
rozhodnutí bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania 
po celý čas ich vysielania, resp. bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného 
systému označovania, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 6. 6. 2012.    

- Rozhodnutím č. RP/17/2011, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
10.000,- eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 6. 2012.   

- Rozhodnutím č. RP/84/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 3.300,- 
eur za odvysielanie programu Chilli, sex a samba s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 12 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 5. 2012.   

- Rozhodnutím č. RP/03/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 3.400,- 
eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. 3. 2012. 

- Rozhodnutím RP/08/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10.000,- 
eur za odvysielanie programu Návod na vraždu s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov. Touto sankciou Rada účastníka konania sankcionovala nielen za 
porušenie § 20 ods. 4, ale aj za porušenie § 35 ods. 3. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 6. 2013.  

- Rozhodnutím č. RP/026/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 1.000,- 
eur za odvysielanie programovej ponuky bez jej označenia podľa JSO a za odvysielanie upútavky 
na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 
hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 9. 2012. 

- Rozhodnutím č. RP/031/2012 bola účastníkovi konania uložená úhrnná pokuta vo výške 4.000,- 
eur za porušenie § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu 
s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 7. 8. 2012. 

- Rozhodnutím RP/065/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  
eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých 
do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2013. 

- Rozhodnutím RP/023/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  
eur za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2014. 

- Rozhodnutím RP/029/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 500  
eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 a a § 5 ods. 1 JSO a za porušenie § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním program Princ z Perzie: Piesky času. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/031/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000  
eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2014. 

- Rozhodnutím RP/060/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 000  
eur za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia 
príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným 
a neprístupným maloletým, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2014. 

- Rozhodnutím RP/041/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700  eur 
za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
16.12.2014. 

- Rozhodnutím RP/045/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 000  
eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2015. 

- Rozhodnutím RP/049/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 000  
eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre 
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maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.2014. 

- Rozhodnutím RP/052/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000  
eur za odvysielanie upútaviek na programy, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako 
samotné programy a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom 
oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k univerzálnym 
programom – Fantastické torty a programom nevhodným pre maloletých do 12 rokov – Kde bolo, 
tam bolo neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím došlo 
k porušeniu § 6 ods. 5 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
5.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/053/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  
eur za odvysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady s nesprávnym grafickým symbolom 
JSO.  Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2014. 

- Rozhodnutím RP/063/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 6. 000  
eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých 
do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.4.2015. 

- Rozhodnutím RP/069/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
5. 000 eur  za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako 
nevhodné pre maloletých do 15 rokov pred 20:00 hod, za odvysielanie informácie o svojej 
programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových 
informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania 
k programom nevhodným a neprístupným maloletým a za odvysielanie upútaviek na programy, 
ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy , čím došlo k porušeniu § 4 
ods. 1 a 2,  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 5  JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
27.4.2015. 

- Rozhodnutím RP/093/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700 eur 
za odvysielanie v rámci programu Noviny príspevok informujúci o obsahu programu Šport, ktorý 
obsahoval aj obrazové informácie zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní na dostihoch 
v Nemecku, teda napĺňajúce kritérium „reálne násilie s jeho následkami“, pred ktorý nezaradil 
slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/094/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 500 eur za odvysielanie programu Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium 
„obscénne a vulgárne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu 
výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, 
umelecké a morálne posolstvo daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného 
programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.4.2016. 

- Rozhodnutím RP/095/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
10. 000 eur za I. v premiére a v repríze odvysielal program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „zobrazenie 
šikanovania“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu ako nevhodného a neprístupného 
pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania, za II. odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 3 sekundy, 
teda o 3 sekundy dlhšom ako povolených 12 minút. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 26.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/008/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8. 000  
eur za to, že I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 
15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ programy Slnko, seno, slanina, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12, 
hoci tieto obsahovali hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, podmieňujúce klasifikáciu 
a označenie programov ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 
došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, II. porušil povinnosť 
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ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a III. porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 3. 2014. 

- Rozhodnutím RP/017/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 500 eur za to, že dňa 4. 8. 2013 v čase o cca 17:01 hod odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie 
a 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“ a „expresívne vyjadrovanie“, t.j. klasifikačné kritéria opodstatňujúce označenie programu 
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2014. 

- Rozhodnutím RP/051/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000 eur 
za to, že dňa 19. 2. 2014 v čase cca o 12:33 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU 
program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických 
pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických 
tém“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.8.2016. 

- Rozhodnutím RP/053/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
5. 000 eur za to, že dňa 2. 1. 2014 v čase o cca 15:07 hod odvysielal na doplnkovej obsahovej 
službe (teletexte) programovej služby JOJ na strane 801D komunikát (inzerát) v znení: „Moja 
pička sa celá chveje od vzrušenia a čaká, kedy ho už poriadne zapichneš a zaplníš ju horúcim 
semenom. Ak si nadržaný nečakaj, zavolaj!“, ktorý nebol označený žiadnym symbolom 
Jednotného systému označovania, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace 
kritérium obscénne a vulgárne vyjadrovanie, podmieňujúce klasifikáciu a označenie daného 
programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 16.11.2016. 

- Rozhodnutím RP/054/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 500 eur za to, že dňa 2. 12. 2013 v čase cca od 9:10 hod odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci 
tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie a vulgárne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu 
spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo 
daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2014. 

- Rozhodnutím RP/056/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
5. 000 eur za to, že dňa 19. 3. 2014 o cca 19:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ v programe Šport príspevok s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete!, zobrazujúci náhly 
likvidačný kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu,  pred ktorý nezaradil slovné upozornenie 
„Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2015. 

- Rozhodnutím RP/059/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
3. 000 eur za to, že dňa 28. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej 
službe JOJ PLUS program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
„detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, „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“, t.j. klasifikačné kritéria ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu programu 
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho 
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klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2016. 

- Rozhodnutím RP/060/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 000 eur za to, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod 
upútavku na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým 
symbolom ako samotný program vysielaný dňa 12. 6. 2014 o cca 21:45 hod., čím nesprávne 
uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 8.8.2016. 

- Rozhodnutím RP/069/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 663 eur 
za to, že dňa 11. 5. 2014 v čase od cca 14:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS program Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
„vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov“, „zobrazenie milostných 
scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie“, „expresívne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov“, a ktoré s prihliadnutím 
na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre 
vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.4.2016. 

- Rozhodnutím RP/65/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 700 eur za 
to, že dňa 20. 3. 2015 v čase o cca 9:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby WAU 
program Najlepší dom vyhráva - USA bez označenia piktogramom Jednotného systému 
označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „predmety vyvolávajúce 
strach“ a „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, ktoré podmieňujú jeho 
klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 7 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako univerzálneho programu nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2016. 

- Rozhodnutím RP/7/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8.000 eur 
za to, že dňa 16. 10. 2014 v čase o cca 12:54 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne 
vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 7. 2015. 

- Rozhodnutím RP/13/2015 bola účastníkovi konania uložená súhrnná sankcia – pokuta vo výške 
6.000 eur za to, že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 19. 9. 2014 
- o cca 20:54:23 hod., 21:30:56 hod., 21:52:55 hod., 22:44:16 hod., 22:50:40 hod., 23:33:18 

hod. a 23:54:23 hod. upútavky na program Útek zo Sibíri, ktoré neoznačil totožným grafickým 
symbolom ako samotný program vysielaný dňa 20. 9. 2014 o cca 20:31 hod. na programovej 
službe JOJ, 

- o cca 21:30:26 hod. a 22:57:51 hod. upútavku na program Výkupné, ktorú neoznačil totožným 
grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 21. 9. 2014 o cca 22:42 hod. na 
programovej službe JOJ, 

čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 5. 2017.  
- Rozhodnutím RP/21/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000 eur 

za to, že I. porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 
12:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritérium „zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti 
a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych 
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pudov maloletých detí“, „expresívne vyjadrovanie“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania a za to, že II. porušil § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Ťažko zamilovaný odvysielaný na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2014 o cca 12:02:41 hod v trvaní cca 148 minút a 15 sekúnd 
(vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2017. 

- Rozhodnutím RP/30/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 4.000 eur 
za to, že dňa 20. 11. 2014 v čase o cca 14:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal 
program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a 
ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“ 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 
rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých 
do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 3. 4. 2017. 

- Rozhodnutím RP/44/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3.000 eur 
za to, že dňa 4. 1. 2015 v čase cca od 20:26 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ 
program 21 Jump Street, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie“, „sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré 
sú prezentované ako forma zábavy“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania 
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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18. 5. 2017. 

- Rozhodnutím RP/51/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 2. 000 eur 
za to, že dňa 15. 2. 2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal 
program Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 
„obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) „sexuálne scény, ktoré sú 
súčasťou dejovej línie“ a podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie , ktoré s 
prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2016. 

- Rozhodnutím RP/53/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 663 eur za 
to, že dňa 13.3.2015 v čase o cca 20:35 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Kandidát, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, a 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  
14. 12. 2016.  

- Rozhodnutím RP/62/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3. 000 eur 
za to, že dňa 27. 5. 2015 v čase o cca 09:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal 
program Keby bolo keby 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 
„vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) 
„expresívne vyjadrovanie“ a podľa § 1 ods. 2 písm. g) „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 
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alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 5. 2017.  

- Rozhodnutím RP/65/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 700 eur za 
to, že dňa 20. 3. 2015 v čase o cca 9:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby WAU 
program Najlepší dom vyhráva - USA bez označenia piktogramom Jednotného systému 
označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „predmety vyvolávajúce 
strach“ a „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, ktoré podmieňujú jeho 
klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 7 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako univerzálneho programu nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 5. 2016. 

- Rozhodnutím RP/28/2016 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3.000 eur za 
to, že dňa 22.1.2016 v čase o cca 19:45 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
PLUS program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických pomôcok“ a 
„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 
rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 8. 2016. 

- Rozhodnutím RP/29/2016 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3.000 €,  za 
to, že dňa 5. 12. 2015 v čase o cca 16:47 hod a dňa 6. 12. 2015 o cca 10:01 hod odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby JOJ PLUS program Peklo v Ríme, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá: 

1.) „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej 
násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov,  
2.) „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov “, ktoré podľa § 1 ods. 2 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 8. 2016. 
- Rozhodnutím RP/15/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 2.000 €,  za to, 
že dňa 5. 9. 2016 v čase o cca 19:32 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program 
Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia JSO 
- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f)  expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) 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 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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 3. 2017.  
- Rozhodnutím RP/18/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 5.000 €, za to, 
že dňa 28. 9. 2016 v čase o cca 20:39 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Za 
sklom, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium  vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie a kritérium zobrazenie erotických pomôcok, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho vysielaním bez označenia 
piktogramom Jednotného systému označovania v čase od cca 21:25:21 do 21:25:26, od cca 21:25:50 
do 21:25:55, od cca 21:26:46 do 21:26:51, jeho označením od cca 20:39:23 (začiatok programu) do 
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21:25:21, od cca 21:25:40 do 21:25:50, od cca 21:25:55 do 21:26:46 ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 12 rokov a jeho označením od cca 21:25:26 do 21:25:40, od cca 21:26:51 do 22:08:32 
(záver programu) ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, nesprávne uplatnil Jednotný 
systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2017.  
- Rozhodnutím RP/22/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 14.000 €,  za 
to, že:  
a. dňa 22.11.2016 v čase o cca 5:58 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby WAU 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 
Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
b. dňa 22.11.2016 v čase o cca 10:00:53 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, 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, obscénne vyjadrovanie, sexuálne scény“, 
a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania, 
c. dňa 5.12.2016 v čase o cca 9:50 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program 
Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, 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, vulgárne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi 
deviáciami“,  
a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania.  
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9. 5. 2017. 
- Rozhodnutím RP/28/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 4.000 €, za to, 
že dňa 21. 11. 2016 v čase cca o 18:11:39 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS 
program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých 
bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov 
ľútosti, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 7. 2017. 
- Rozhodnutím RP/31/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 10. 000 €, za 
to, že dňa 19.1.2017 v čase cca o 10:31 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Dedičstvo, 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) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) 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 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 
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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. 7. 2017, 
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- Rozhodnutím RP/33/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 7. 000 €, za to, 
že dňa 3.3.2017 v čase cca o 9:40:03 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Ako som prežil, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého 
ubližovania bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s 
patologickými normami správania, 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) zobrazenie a prezentovanie alkoholizmu, v ktorom sa spôsobom 
spracovania alkoholizmus zľahčuje, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2017. 
- Rozhodnutím RP/37/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3. 000 €, za to, 
že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 18:56 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU odvysielal 
program Šokujúca zmena, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou 
povahou bežné“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2017. 
- Rozhodnutím RP/4/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 20. 000 €, za to, 
že  
1.) dňa 28.7.2017 v čase cca o 7:22 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,  
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania, 
2.) dňa 3. 8. 2017 v čase o cca 7:35 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 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 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2018. 
- Rozhodnutím RP/5/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 1. 500 €, za to, 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 27.8.2017 v čase o cca 8:00 hod. 
program Rio, ktorý klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, ktorý naplnil 
hodnotiace kritéria podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 4 písm. b) JSO zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách 
alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami, 
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- ustanovenia § 1 ods. 4 písm. c)  JSO vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo 
zvieratám,  
- ustanovenia § 1 ods. 3 písm. k) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne 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 12 rokov, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu 
programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, čím účastník konania 
odvysielaním programu bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti nesprávne uplatnil Jednotný 
systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.3.2018; 
- Rozhodnutím RP/11/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 1. 000 €, za to, 
že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 30.9.2017 o cca 15:17 hod. upútavku na program Take 
me out, pričom nezabezpečil jej označenie rovnakým grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý 
čas jej trvania, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.4.2018. 
- Rozhodnutím RP/15/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 8. 000 €, za to, 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5.11.2017 v čase o cca 20:38 hod. 
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) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len 
„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. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 4.6.2018. 
- Rozhodnutím RP/21/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 7 000 eur, za to, že 
dňa 18. 12. 2017 o cca 20:32 hod. a dňa 7. 1. 2018 v čase o cca 14:30 hod v rámci televíznej 
programovej služby JOJ a JOJ PLUS odvysielal program Smrtonosná pasca 4.0, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 8. 2018. 

- Rozhodnutím RP/29/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že 
1.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 13:37 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „JSO“)  slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 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, 
2.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 14:39 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, 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,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovná agresivita,  



 28 

- ustanovenia § 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. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
23.10. 2018 
- Rozhodnutím RP/35/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že 
dňa 16. 4. 2018 v čase o cca 10:34 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „JSO“) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, 
drogová  alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa 
spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku 
schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá, 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 rokov,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá,  
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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 12. 2018. 
- Rozhodnutím RP/5/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že v 
rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 8.9.2018 v čase o cca 20:12 hod. 
program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne  vyjadrovanie, ktoré 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 nesprávne uplatnil JSO 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 2. 2019. 
- Rozhodnutím RP/11/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že v 
rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 29.9.2018 v čase o cca 20:14 hod. 
program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne  vyjadrovanie, ktoré 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 nesprávne uplatnil JSO. 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 4. 2019.   
-Rozhodnutím č. RP/16/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 16 000 eur za to, že v 
rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 2. 1. 2019  v čase o cca 14:52 hod. program 
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) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie,  
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- § 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 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania 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 Jednotný systém označovania. Predmetné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29. 5. 2019.  
 
- Rozhodnutím č. RP/32/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8 000 eur 
za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5. 3. 2019  v čase o cca 9:10 hod. 
program Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len 
„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, 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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
2. 12. 2019.   
 

- Rozhodnutím č. RP/36/2019 zo dňa 4. 12. 2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 
vo výške 3 500 eur za to, že dňa 17. 5. 2019  v čase o cca 08:52 hod. v rámci 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „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, 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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
13. 1. 2020.  
 

- Rozhodnutím č. RP/38/2019 zo dňa 18. 12. 2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia- pokuta 
vo výške 6 000 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 15. 6. 2019 v čase o cca 
14:31 hod. a v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 16. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. 
odvysielal program Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, 
frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, 
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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. Predmetné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 1. 2020.  
 
- Rozhodnutím č. RP/1/2020 zo dňa 15. 1. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 4 000 eur za to, že dňa 12. 6. 2019  v čase o cca 21:00 hod. v rámci programovej služby WAU 
odvysielal program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,   
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
11. 2. 2020. 

 
-Rozhodnutím č. RP/3/2020 zo dňa 15. 1. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 16 000 eur, okrem iného (§ 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) i za to, že na televíznej 
programovej službe JOJ odvysielal dňa 9. 6. 2019 v čase cca o 20:39 hod a taktiež dňa 11. 6. 2019 
v čase cca o 21:45 hod. program Zabijaci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa: 

- § 1 ods. 1 písm a) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania (ďalej len „JSO“) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie 
krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, 

- § 1 ods. 1 písm. f) JSO sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho 
násilia alebo sexuálnymi deviáciami, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
4. 3. 2020.   
 
- Rozhodnutím č. RP/5/2020 zo dňa 29. 1. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 6 000 eur za to, že dňa 18. 6. 2019  v čase o cca 13:10 hod. v rámci programovej služby JOJ 
odvysielal program Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 2. 2020.  
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-Rozhodnutím č. RP/8/2020 zo dňa 12. 2. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 24 000 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa  
29. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. program 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 3. 2020.  
 
-Rozhodnutím č. RP/11/2020 zo dňa 26. 2. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 7 000 eur za to, že  rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 3.7.2019 v čase o 
cca 20:56 hod. 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 4. 2020.  
 
-Rozhodnutím č. RP/17/2020 zo dňa 8. 4. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur za to, že dňa 13. 8. 2019  v čase o cca 20:38 hod. odvysielal v rámci programovej 
služby JOJ program 9-1-1, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania, 
- § 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 Jednotný systém označovania. Predmetné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 5. 2020.   
 
Rozhodnutím č. RP/23/2020 zo dňa 20. 5. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 8. 11. 2019 v čase o cca 22:42 
hod. a v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 10. 11. 2019 v čase o cca 22:54 hod. 
odvysielal 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) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „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 
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skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil JSO. Predmetné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 13. 6. 2020.   
  
Rozhodnutím č. RP/31/2020 zo dňa 3. 6. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur v súvislosti s tým, že 
1) dňa 9. 10. 2019  v čase o cca 10:40 hod. v rámci programovej služby JOJ a dňa 19. 10. 2019 v čase 
o cca 11:49 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Extrémne prípady, 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
obscénne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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 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, 
2) dňa 7. 12. 2019 v čase o cca 17:41 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 
Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
- §1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 
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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 7. 2020.   
 

Neprávoplatné v čase spáchania správneho deliktu 
 
- Rozhodnutím č. RP/10/2021 zo dňa 10. 2. 2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 
vo výške 663 eur v súvislosti s tým, že dňa 2.7.2020 v čase cca o 11:09 hod odvysielal na televíznej 
programovej službe JOJ program Aféry, 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
vulgárne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. slovná  agresivita, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2021. 
 
- Rozhodnutím č. RP/15/2021 zo dňa 7. 4. 2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur v súvislosti s tým,  
1.) že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 30. 7. 2020 v čase o cca 22:32 hod. 
program Kuriér, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý naplnil 
hodnotiace kritéria podľa ustanovenia 
- § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)  
zobrazenie erotických pomôcok, 
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- § 1 ods. 1 písm. f) JSO scény spojené so sexuálnymi deviáciami, 
- § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
ktoré opodstatňujú klasifikáciu programu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú 
skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 
2.) že dňa 4. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS 
program Kuriér, pričom nezabezpečil označenie programu grafickým symbolom vekovej vhodnosti po 
celý čas jeho trvania, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 prvá veta JSO. Predmetné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 4. 2021 
 
- Rozhodnutím č. RP/26/2021 zo dňa 1. 7. 2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur v súvislosti s tým, že 
1) dňa 17. 11. 2020 v čase o cca 05:09 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal 
program Súdna sieň – Znásilnená panna, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne 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, 
2) dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 16:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 
Súdna sieň – Znásilnil ma  Afričan, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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 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, 
3) dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 10:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Súdna sieň – Znásilnená babička, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27. 7. 2021. 
 
 

* * * 

Z á v e r  
 

Vzhľadom na všetky uvedené argumenty navrhujeme Rade, aby prijala uznesenie v zmysle vyššie 
uvedeného návrhu. 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní  
č. 1149/SKO/2021, 1179/SKO/2021, 1184/SKO/2021, 1187/SKO/2021, 1189/SKO/2021, 
1190/SKO/2021, 1318/SKO/2021, 1363/SKO/2021, 1365/SKO2021, 1366/SKO/2021, 
1395/SKO/2021, 1396/SKO/2021 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že 
 
1) dňa 24. 3. 2021 v čase o cca 22:47 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Milanko guvernérom, 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
vulgárne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
 
2) dňa 3. 5. 2021 v čase o cca 22:44 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Utopenec na úteku, 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 podmieňujú 
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, 
 
3) dňa 26. 4. 2021 v čase o cca 22:57 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Októberfest, 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 podmieňujú 
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, 
 
4) dňa dňa 12. 4. 2021 v čase o cca 23:08 hod. rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Cecky, 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 a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
 
5) dňa 31. 3. 2021 v čase o cca 23:01 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Oneskorený orgazmus, 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 podmieňujú 
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, 
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6) dňa 19. 4. 2021 v čase o cca 22:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Ministerská párty, 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 a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
 
7) dňa 10.5.2021 v čase o cca 22:41 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Béla v kóme, 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 podmieňujú 
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, 
 
8) dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Žebráci, 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 a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
 
9) dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 22:56 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Kasíno, 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 podmieňujú 
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, 
 
10) dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 23:10 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Včely, 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 a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
 
11) dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 23:27 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Zákerný boss (S 11., E 12.), 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 a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
 
12) dňa 19. 5. 2021 v čase o cca 22:55 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Mafstory – Zapálené lýtka (S 11., E 13.), 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 a obscénne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 
ods. 5 JSO podmieňujú 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, 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, 
určenú podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške (od 663,- € do 66 387,- €), 
slovom .........................euro.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***21, KS6548. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27. 12. 2021                          Z: PLO 
 
Úloha:  
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 12. 2021                   Z: PgO 
 

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 16. 6. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 24.3.2021  v čase o cca 22:47 hod. v rámci programovej služby 
JOJ program Mafstory – Milanko guvernérom, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa  
30.6.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1149/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež záznam vysielania programu  Mafstory – Milanko 
guvernérom odvysielaného dňa 24. 3. 2021 o cca 22.47 hod. na programovej službe JOJ, vyhotovený 
na nahrávacom zariadení Rady 
 
Dňa 7.9.2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do dňa vypracovania tohto pracovného materiálu doručené. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 16.6.2021 a uplynie dňa 16.12.2021. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 24.3.2021 a uplynie dňa 24.3.2022.  
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*            *            * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 3.5.2021 v čase o cca 22:44 hod. v rámci programovej služby JOJ 
program Mafstory – Utopenec na úteku, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 
20.7.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1179/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory - 
Utopenec na úteku odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 3. 5. 2021 v čase 
o cca 22:44 hod. 
 
Dňa 7.9.2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva prostredníctvom e-podateľne na 
vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa 
jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do dňa vypracovania tohto pracovného materiálu doručené. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 1.7.2021 a uplynie dňa 1.1.2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. 
ustanovenia začala plynúť dňa 3.5.2021 a uplynie dňa 3.5.2022. 
 

*            *            * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 26. 4. 2021 v čase o 
cca 22:57 hod. program Mafstory -Októberfest, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 20. 7. 
2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1184/SKO/2021. Účastník konania bol súčasne 
vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom 
pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ svoje práva 
v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že 
podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho konania bol aj 
prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory – Októberfest 
odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 26. 4. 2021 v čase o cca 22:57 hod. 
 
Dňa 12. 10. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva prostredníctvom e-podateľne na 
vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa 
jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do dňa vypracovania tohto pracovného materiálu doručené. 
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Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 1 .7. 2021 a uplynie dňa 1. 1. 2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 26. 4. 2021 a uplynie dňa 26. 4. 2022. 

 
*            *            * 

 
Rada na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 12. 4. 2021 o cca 23:08 hod. na programovej službe JOJ program 
Mafstory – Cecky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 20. 7. 
2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1187/SKO/2021.Účastník konania bol súčasne 
vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom 
pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ svoje práva 
v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že 
podklady a dôkazy zhromaždené v správnych konaniach sú dostačujúce podľa ustanovenia § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho konania 
bol aj prepis/popis skutkového stavu a záznam vysielania vyššie uvedeného programu. 
 
Dňa 14. 9. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do vypracovania tohto materiálu doručené. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. začala 
plynúť dňa 1. 7. 2021 a uplynie dňa 1. 1. 2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 12. 4. 2021 a uplynie dňa 12. 4. 2022. 
 

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 1.7.2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 31.3.2021 v čase o cca 23:01 hod. v rámci programovej služby 
JOJ program Mafstory – Oneskorený orgazmus, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 
20.7.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1189/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory - 
Oneskorený orgazmus odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 31.3.2021 v čase 
o cca 23:01 hod. 
 
Dňa 30.8.2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva prostredníctvom e-podateľne na 
vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa 
jej doručenia. 
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Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do dňa vypracovania tohto pracovného materiálu doručené. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 1.7.2021 a uplynie dňa 1.1.2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. 
ustanovenia začala plynúť dňa 31.3.2021 a uplynie dňa 31.3.2022. 
 

*            *            * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 1. 7. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 19. 4. 2021 v čase 
o cca 22:53 hod. program Mafstory – Ministerská párty, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 20. 7. 
2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1190/SKO/2021.Účastník konania bol súčasne 
vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom 
pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ svoje práva 
v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že 
podklady a dôkazy zhromaždené v správnych konaniach sú dostačujúce podľa ustanovenia § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho konania 
bol aj prepis/popis skutkového stavu a záznam vysielania vyššie uvedeného programu. 
 
Dňa 14. 9. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do vypracovania tohto materiálu doručené. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. začala 
plynúť dňa 1. 7. 2021 a uplynie dňa 1. 1. 2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 19. 4. 2021 a uplynie dňa 19. 4. 2022. 
 

*            *            * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  v 
súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 10.5.2021 v čase o cca 
22:41 hod. program Mafstory - Béla v kóme, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa  
13. 9. 2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1318/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory - 
Béla v kóme odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 10.5.2021 v čase o cca 
22:41 hod. 
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Dňa 12. 10. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva prostredníctvom e-podateľne na 
vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa 
jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do dňa vypracovania tohto pracovného materiálu doručené. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 25. 8. 2021 a uplynie dňa 25. 2. 2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 10. 5. 2021 a uplynie dňa 10. 5. 2022. 
 

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 8.9.2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 24.5.2021  v čase o cca 22:41 hod. v rámci programovej služby 
JOJ program Mafstory – Žebráci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 
24.9.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1363/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory - 
Žebráci odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:41 
hod. 
 
Dňa 27.10.2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 3.11.2021. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 8.9.2021 a uplynie dňa 8.3.2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. 
ustanovenia začala plynúť dňa 24.5.2021 a uplynie dňa 24.5.2022. 
  

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 8.9.2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 18.5.2021  v čase o cca 22:56 hod. v rámci programovej služby 
JOJ program Mafstory – Kasíno, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 
24.9.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1365/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
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konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež záznam vysielania programu  Mafstory - Kasíno 
odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 22:56 hod., 
vyhotovený na nahrávacom zariadení Rady. 
 
Dňa 27.10.2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 3.11.2021. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 8.9.2021 a uplynie dňa 8.3.2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. 
ustanovenia začala plynúť dňa 18.5.2021 a uplynie dňa 18.5.2022. 
 

*            *            * 
 
Rada na svojom zasadnutí dňa 8.9.2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 17.5.2021  v čase o cca 23:10 hod. v rámci programovej služby 
JOJ program Mafstory – Včely, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 
24.9.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1366/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory - 
Včely odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 23:10 
hod. 
 
Dňa 27.10.2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva na vyjadrenie k podkladom pre 
rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 3.11.2021. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 8.9.2021 a uplynie dňa 8.3.2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. 
ustanovenia začala plynúť dňa 17.5.2021 a uplynie dňa 17.5.2022. 
 

*            *            * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.   v 
súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 18.5.2021 v čase o cca 
23:27 hod. program Mafstory – Zákerný boss (S 11., E 12.), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa  
15. 10. 2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1395/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
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k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory – 
Zákerný boss (S 11., E 12.) odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 18. 5. 2021 
v čase o cca 23:27 hod. 
 
Dňa 3. 11. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva prostredníctvom e-podateľne na 
vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa 
jej doručenia. 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 8. 11. 2021.  
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 22. 9. 2021 a uplynie dňa 22. 3. 2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 18. 5. 2021 a uplynie dňa 18. 5. 2022. 
 

*            *            * 
 

Rada na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.5.2021 v čase o cca 
22:55 hod. program Mafstory – Zapálené lýtka (S 11., E 13.), ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
 
Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa  
15. 10. 2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 1396/SKO/2021. Účastník konania 
bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 
3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa 
k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ 
svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, 
pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa ustanovenia 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho 
konania bol aj prepis/popis skutkového stavu a tiež kópia záznamu vysielania programu Mafstory – 
Zapálené lýtka (S 11., E 13.) odvysielaného v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 19. 5. 
2021 v čase o cca 22:55 hod. 
 
Dňa 3. 11. 2021 bola účastníkovi konania doručená opätovná výzva prostredníctvom e-podateľne na 
vyjadrenie k podkladom pre rozhodnutie, v ktorej mu bola na vyjadrenie určená lehota 5 dní odo dňa 
jej doručenia. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 8. 11. 2021.  
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala 
plynúť dňa 22. 9. 2021 a uplynie dňa 22. 3. 2022. Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa 
cit. ustanovenia začala plynúť dňa 19. 5. 2021 a uplynie dňa 19. 5. 2022. 
  

*            *            * 
 

Podľa § 3 ods. 3 tretia veta správneho poriadku: „Správne orgány dbajú na to, aby konanie 
prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.“ Zásada 
hospodárnosti (procesnej ekonómie) vyjadruje požiadavku, aby správny orgán v konaní použil také 
prostriedky, ktoré sú jednoduché, účinné, nezvyšujú náklady a pritom vedú k správnemu rozhodnutiu 
(SOBIHARD, J.: Správny poriadok: Komentár; Bratislava: IURA EDITION, 2004, ISBN 80-8078-
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013-7). Kancelária Rady, vzhľadom na totožnosť v osobe účastníka vyššie identifikovaných správnych 
konaní navrhuje Rade, aby v súlade so zásadou hospodárnosti konania a zároveň v prospech účastníka 
konania rozhodla vo vyššie uvedených správnych konaniach jedným rozhodnutím. V tejto súvislosti 
uvádzame, že uvedeným postupom účastník konania nebude ukrátený na svojich procesných právach, 
nakoľko mal vo všetkých správnych konaniach možnosť vyjadriť sa k ich predmetu, ako aj k ich 
podkladom. 

 
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej 
vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania 
ustanovený podľa osobitného predpisu 28a)(ďalej len "jednotný systém označovania")." 
 
Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy 
poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné 
zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu 
maloletých do 18 rokov, ak obsahujú 
b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 
f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované 
ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, 
 
Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, 
programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a 
programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska 
a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe 
poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo 
inej zložke programovej služby, 
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na 
charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a 
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v 
programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v 
programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“ 
 

*            *            * 

V rámci posudzovania predmetu týchto správnych konaní bolo potrebné vysporiadať sa s kolíziou 
ústavou zaručených práv a právom chránených záujmov.  
 
Právo slobody prejavu patrí medzi základné politické práva v právnom poriadku každej demokratickej 
spoločnosti a v právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvené v čl. 26 Ústavy Slovenskej 
republiky. Avšak sloboda prejavu nie je bez hraníc, t.j. nemá absolútny charakter. Ústava SR 
ustanovuje možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie informácií ako 
ochranu pred zneužitím slobody prejavu na zásah do iných ústavou garantovaných práv, cit.:  
„Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o 
opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť 
štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)  
V prípade vzájomného konfliktu ústavou garantovaných práv Ústavný súd SR (ďalej len „US SR“) vo 
svojej doterajšej judikatúre už viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných práv 
a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o 
ľudských právach a základných slobodách) treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej 
rovnováhy (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 22/06, m. m. PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07).  
 
Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného 
práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo 
slobody (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96). Pri posúdení kolízie dvoch základných práv je uznávanou 
teóriou, s ktorou sa vo svojich nálezoch stotožnil aj US SR (napr. II. ÚS 152/2008, II. ÚS 326/2009, 
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II. ÚS 340/09, IV. ÚS 107/2010, IV. ÚS 302/2010, IV ÚS 472/2012), teória proporcionality (nazývaná 
aj trojstupňový test proporcionality).  
 
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, 
pokiaľ v neprimeranom rozsahu nezasahuje do základných práv a slobôd a právom chránených 
záujmov iných, prípadne do iných záujmov chránených právnym poriadkom krajiny. V takých 
prípadoch je nutné hovoriť o jej obmedzení a výnimkách, kedy je potrebné zasiahnuť do slobody 
prejavu. 
Z citovaného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe 
kumulatívneho splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí  

• vyplývať zo zákona (požiadavka legality),  
• byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti (požiadavka proporcionality) 
• a sledovať legitímny cieľ (požiadavka legitimity), ktorý vyplýva z ustanovenia čl. 26 ods. 4 

Ústavy SR.  
 

Ústava SR zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd 
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného 
vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj 
ochrany individuálnych záujmov.    
 
Požiadavka zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený osobitným predpisom, 
zakotvená v ustanoveniach zákona č. 308/2000 Z. z., vychádza z potreby ochrany maloletého diváka 
pred obsahom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na jeho osobnostný vývin, a teda vychádza 
z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorá môže byť ohrozená obsahom 
vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Táto požiadavka je jednoznačne zakotvená v právnom 
poriadku SR. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou 
nedospelých osôb, a to na základe zákona, konkrétne ustanoveniami § 20 zákona č. 308/2000 Z. z.. 
Podmienka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je teda nepochybne naplnená. 
Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie 
slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym 
predpisom, v tomto prípade zakotvením ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. Keďže 
zákonodarca využil ústavné splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na zakotvenie tohto obmedzenia 
formou zákona, je potrebné považovať tento princíp za zachovaný. Rade neprináleží zachovanie 
proporcionality v tejto rovine skúmať.   
 
Druhou rovinou proporcionality je obmedzenie slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných 
ustanovení, v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či 
existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať. 
 
V tomto konkrétnom prípade by mala byť sloboda prejavu obmedzená v dôsledku vyvodenia 
administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinnosti vysielateľa (zaviesť a uplatňovať JSO) 
zakotvenej v ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. sledujúc legitímny cieľ -  
ochranu mravnosti. Kancelária Rady preto pristúpila k posúdeniu, či účastník konania uplatnil JSO 
v súlade so zákonom.  
 
Vysielateľ je povinný podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na ochranu maloletých zaviesť 
a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania 
audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov 
alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „jednotný systém 
označovania“ alebo „JSO“).  
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*            *            * 
 

SK č. 1149/SKO/2021 
Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie:  Mafstory - Milanko guvernérom 
Deň vysielania:   24. 03. 2021 
Čas vysielania:   cca 22:47 hod. 
Označenie podľa JSO:         
 
(Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR, časy sú uvádzané cca) 
 
22:45:00 začiatok záznamu. 
Časť prebiehajúceho programu Za sklom  a záverečné titulky. 
Zvukovoobrazový predel/sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s. 
22:47:42 začiatok a zvučka programu Mafstory . 
Pipina telefonuje najlepšej kamarátke. „No fakt Kveti, naozaj som čítala, že Marilyn Monroe nikdy 
nemala orgazmus. Všetky predstierala, fakt. Ježiši Kveti, ty si predstierala niekedy orgazmus? Ja? Ho, 
ja nemusím nič predstierať, ne, teda iba občas pri Alinkovi.“ 
Do miestnosti vojde Drobec, v krabici nesie kuriatka a povie Pipine, že si ich sám dochoval.  
Pipina: „Ty akože odkiaľ vieš, že ja mám akože takú slabosť na vtáčiky? Hm, čím väčší vtáčik, tým 
väčšia slabosť.“  
22:48:36 na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Milanko guvernérom.“  
Drobec: „Chceš? Chyť si!“ 
Pipina: „No, vieš čo, nechajme kuriatka kuriatkami, poď so mnou do spálne, ukážem ti jednu 
nenormálnu prepelicu.“  
Obraz na skupinu domácich – „mafiánsku rodinku“ sediacu v tej istej miestnosti ako Drobec s 
Pipinou. Stolujú a Ali číta knihu.  
Béla: „Pipina, ja som netušil, že vy chováte doma prepelice.“  
Pipina: „Jéj, vy ste tu?“  
Milanko: „Pán Ali a čím chováte tú prepelicu, používate zelenú stravu alebo niečo tuhé?“ 
Ali: „Kurva, Milan neotravuj, čo nevidíš, že študujem?“ 
Teta Márgit: „Alinko, a vy doma chováte prepelicu?“  
Ali: „Prepelicu ne, ale o jednej sliepke by som vedel.“  
Pipina: „Ali?“  
Ali sa obráti dozadu: „Jéj Pipi, aj ty si tu?“  
22:49:22 Animovaný predel. Ali leží v obleku na svojej posteli. Telefonuje.  
Ali: „Ahoj Tamarka moja. Tamarka, už som ti hovoril, jaké je to hrať sa na Medzinárodný menový 
fond? Ne? Tak počúvaj. Najprv že prídeš ale úplne že o všecko a potom celá holá ležíš na tej kožušinke 
a si strašne ale strašlivo nešťastná, no. No jasné moja, lebo si došla o všecko, ale vtom prichádzam ja, 
celý v bílém, víš. Z toho velkého krásneho drahého bílého obleka vyťahujem z vačkov bánkovky a celú 
ťa zasypávam tými bánkovkami až ti z nich trčia spod tých bánkoviek len bradavky a klitoris, no.  A 
potom si na teba líham a strašne pomaličky a sa po tebe šúúcháám, a ty bánkovky tak vzrušujúco 
šuchocú.“  
Milanko stojí za ním a smeje sa. Ali ho počuje a preľaknuto vstane z kresla.  
Ali: „Kurva, čo je, čo?!“ 
Milanko: „Vy máte ale fantáziu, pán Ali.“  
Ali: „Čo je, čo je, čo nemáš haksne, že nevíš klopať? Čo je.“  
Milanko: „Pardon, volali ste ma?“  
Ali: „Volal, nevíš načo?“  
Milanko: „Ale no tak, buď ste chceli hovoriť o klitorise však? zasmeje sa, „alebo o Medzinárodnom 
menovom fonde.“  
Ali: „Aha už vím. Budeš guvernérom štátnej banky Slovenska.“  
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Milanko: „Nie, toto fakt nie, toto nie.“  
Ali: „Kurva, Milan, neser ma! Každý bankár od Brusela až po Stakčín by si za takú ponuku nechal 
cudzie koleno vŕtať. A ty mi hovoríš, že ne?“ 
Milanko: „Nie, ja to nehovorím vám, že nie. Ja to hovorím, národnej banke, že nie, lebo s národnou 
bankou sú len problémy a robia tam samí mizerní ekonómovia a potom, ja by som ešte...“ 
Ali: „Patnásť tisíc euri.“  
Milanko: „Hej? Beriem.“  
Ali: „Teda takto, ano. Teda patnásť tisíc mínus nejaké ty odvody, dane, gastráče, a takéto veci, víš, 
ale že minimálne, ale že minimálne 500 euri minimálne.“  
Milanko: „Iba?“ 
Ali: „No aby si nehovoril, že som sviňa, tak máš odo mňa z mojho vlastného ti kúpim dve kravaty, 
Milan, dve. Rozumíš na jednej kravate budú kaktusy a na druhej též kaktusy.“ Milan súhlasí.  
Ali: „Výborne Milan, výborne. Jaj, aby som nezabudol, tu máš ešte zlatý kľúč od trezora banky 
slovenskej národnej. Tak, pekne ho takto budeš nosiť na krku, na reťázke, aby si ho nekde neoddrbal.“  
Milanko: „Kľúč od trezora, no ale to je, to je pre mňa obrovská česť, to.“  
Ali: „Milan, to je, servus.“ 
Ali: „Halo? Halo? Ano, ano, a potom sa budem po tebe šúchať, víš a ty bankovky budú tak vzrušujúco 
š... halo? Halo? Tamarka? To ste vy, pán farár? Tamarka tam neni? No tak s pánom Bohom.“ 
22:53:01 Animovaný predel. Prerušenie programu.  
zvukovo-obrazový predel, sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a.s., zvukovo-
obrazový predel, upútavka na program Na hrane , zvukovo-obrazový predel, reklamný blok 
(trvanie cca 05:00 min.), zvukovo-obrazový predel, upútavky na programy Banková lúpež 2 , 
Inštalatér , Vojak 2 , Nový život , 3 Bobule  zvukovo-obrazový predel/ Slovania 
 
23:01:01 pokračovanie programu Mafstory. 
Milanko vchádza do spoločenskej miestnosti s veľkým kľúčom na krku.  
Béla: „Nazdar, Buratino!“  
Banán: „Aký Buratino, ale veď to je náš Krtek.“  
Ali: „Nevíš Banán, Buratino bol taký drevený chuj, čo všade chodil so zlatým kľúčikom.“  
Milanko: „Ja nie som žiadny Buratino, ja som guvernér národnej banky.“  
Banán: „No, ty si Krtek, áno.“  
Béla: „Tak čo máme nové?“  
Milanko: „Euro sa zmieta v hroznej kríze.“ 
Banán: „Prosím ťa, začni rozprávať normálne, lebo ja ti ani hovno nerozumím, keď ma nasereš, tak ti 
tým kľúčikom normálne odomknem riť.“  
Ali: „Hej hovorí, že euro je v sračkách.“  
Banán: „Ale šak to sme vedeli už dávno, toto.“  
Milanko: „To je síce pravda, ale nevedeli sme, aká hlboká je tá kríza. Sú ohrozené úspory 
obyvateľstva, a preto odporúčam nakupovať nehnuteľnosti.“  
Béla: „Hlboká kríza je skoro rovnako dobrá ako hlboké hrdlo.“ 
Ali: „Jasné, však čím hlbšia kríza, tým lepšie.“ 
Banán: „Moja reč, no šak teraz tí demonštranti oné, z Grécka ma požiadali, aby som im poslal celý 
vagón tých Molotovových koktejlov.“  
Ali: „Okrem toho už sme nakúpili minimálne tridsať grécke ostrovy.“  
Milanko: „No neviem, či to bude stačiť, pretože ako guvernér som mal tú možnosť nahliadnuť do 
prísne tajných materiálov.“ 
Ali: „Počúvaj guvernér, a čo ty ako odporúčaš, ešte akože vác investovať?“ 
Milanko: „Jasné, nakupovať. Nakupovať továrne, hotely, prístavy, doky.“ 
Béla: „Transplantačné kliniky a liehovary a podobne.“ 
Ali: „Héj, kurva, nečo lepše tam nemáš?... tak ja nevím, no tak nejaká nehnuteľnosť, čo je 
nehnuteľnejšá než najnehnuteľnejšá.“  
Béla: „Póčkaj, tak ale myslíš, že by mohla vyzerať nejak takto?“ Na fotografii ukáže aténsku 
Akropolu.  
Ali: „Kurva, no to je ono!“ 
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Milanko: „To nemyslíte vážne, veď Akropola, to je súčasť svetového kultúrneho dedičstva.“ Ali: 
„Áno? Paráda kurva, šak aspoň sa mi o to bude starať Unesco a nemusím do toho pchať vlastné 
prachy.“  
Banán: „Ale Alinko prosím ťa pekne, spamataj sa, však sa pozri na to, veď to je stará rároha, to treba 
dostavať, no.“  
Ali: „A ty kurva, fakt. Víš čo, my to prestaváme, najlepšie na akvapark. My sem nadrbeme ty tobogány 
takto, sem dáme strašne vela ty stánky na cigánsku pečienku, víš, ty a Darinka a Rytmus nám tam 
budú robiť kultúrny program. No jasné, však ľudia sa tam budú tlačiť jak besní, ty, ty a premenujeme 
ju na Aquapolu.“  
23:03:46 Animovaný predel. V posilňovni cvičí Drobec a príde za ním Pipina. 
Pipina: „Čau Drobec, nevidel si Aliho?“  
Drobec: „Nevidel som Aliho.“  
Pipina: „Drobec, a môžem sa ťa dotknúť? Vieš, ja som sa nikdy v živote nedotýkala takého svalnatého 
tela.“  
Drobec: „No.“ Pipina ho hladká po hrudi zhora dole.  
Pipina: „A to máš aj niečo inšie také tvrdé, hm, sss?“  
Teta Márgit: „Á, tu si chlapec môj drobný, som rada, že som ťa našla, potrebujem pomoc.“ 
Pipina: „Ježiši, teta Márgit, nemôže to počkať? Drobec mi práve vysvetľuje ohromný cvik na ruky.“ 
Teta Márgit: „Á ne, aby si vedela! Lebo chorí majú prednosť... poď sem, daj sem ruku.“  
Drobec: „Klobáska.“  
Teta Márgit: „No prosím, ani som to nestihla povedať a on hneď vedel, že čo sa mi stalo. Na obed 
som mala klobásu a vzpriečila sa mi v bruchu... veď to je výborné, to je lepšie jak sóda bikarbóna... 
Jój, zas ma niečo pichlo... asi tam mám mozoľ z toho bicýýgľa.“ 
Pipina: „Teta, nepreháňate to trochu?“  
Teta Márgit: „Ani né, a teraz cítim, joj, normálne cítim tie ostré lúče z tvojej ruky. Hóó, jój, úplne, 
jak keď som bola v Litmanovej na púti, keď sa na mňa pozrel ten pán farárko mladý krásny, otvoril 
oči, jóój, mala som chuť sa vyzliecť a nechať si na seba lachtať zlatý krížik.“  
Pipina: „Tak už stačilo teta, aj iní sú chorí a potrebujú pomoc.“  
Teta Márgit: „Áno, máš pravdu, absolútne s tebou súhlasím. Ja som teraz tak nabitá, jak nové 
baterky.“ Teta Márgit odíde spokojná preč.  
Drobec pokračuje v cvičení, Pipina niekoľkokrát nasilu zakašle. Pipina: „Drobec, prosím ťa, mohol 
by si sa pozrieť aj na mňa?“ Zakašle. „Mám taký pocit, ako keby mi niečo sadlo na pľúca.“ Drobec sa 
postaví a so zatvorenými očami drží ruky nad jej hruďou. 
Pipina hovorí roztraseným hlasom: „Ježišikriste, ježišikriste toto, toto, ach, toto sú zázračné ruky, toto 
sú zázračné ruky“ Pipina si pritlačí jeho ruky na svoje prsia. „Ježišikriste, Drobec, ty ak máš zázračné 
aj dačo iné, teba čaká veľká budúcnosť, och.“  
Zazvoní telefón. Drobcovi volá Banán. Drobec vstane a ide preč z miestnosti.  
Pipina: „Choď, choď, choď si, choď si choď si za Banánom, choj a mňa tu nechaj takú, takú v kŕčoch, 
choď do riti.“  
23:07:37 Animovaný predel. Drobec s Banánom so smiechom a Milanko nahnevane vchádzajú do 
obývačky s veľkými ťažkými vrecami.  
Milanko: „Ja fakt nechápem, čo vám je na tom smiešne, dokonale ste ma znemožnili pred celou 
tajnou radou národnej banky... pohár mojej trpezlivosti už pretiekol.“  
Ali: „Banán, čo si mu spravil?“ 
Banán: „Ale nič, čo by som mu robil, nič som mu neurobil. Dojdeme tam né, dojdeme do tej izbíčky a 
tam sedí banda absolútnych čuráčikov a všetci sa tvárili strášne fundovane... hovorím Krtek, ukáž mi, 
kde je ten slávny trezor... a on hovorí tam je, ale kľúč mám od neho ja.“ Všetci sa zasmejú. 
Milanko: „No strašne smiešne, sedel som tam za vrchstolom s atrapou tohto kľúča blbého, ako taký 
blbec.“  
Ali: „Milanko, a jako inak by si tam chcel sedeť.“  
Milanko: „Banán, prečo mi toto robíte?“  
Ali: „Ale kurva, Milan, čo nerozumíš srande?“  
Milanko: „A čo už je na tom smiešne a srandovné, keď tam sedíte s top ekonómami, radíte sa 
o svetovej ekonomike a za vami vám niekto lašuje v národnom trezore?“  
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Banán: „Čo, šak som im aj povedal, nekukajte sem, tam kukajte inde, my sami tichúčko si urobíme 
svoju robotu, né?“ 
Ali: „A donésol si šecko?“ 
Banán: „Jasné, ale víš jaká to bola makačka napchať 55 milióny, né euri do dvoch vrec?“ 
Milanko: „Pozor, pozor, áno? Ja som dohodol so starostom Atén, že kúpime Akropolu za 50 
miliónov, nie za 55 miliónov eur.“  
Banán: „Ale keď kupuješ starý dom, tak ti musí byť jasné, že doňho ešte budeš musieť kopec peňazí 
vraziť na opravy, né?“  
Milanko: „Počúvajte pán Banán, ja neviem, či vám je jasné, že my tu nehovoríme o šope vašej 
mamičky v Mederi, ale o stavbe, ktorá je základným kameňom euroatlantického civilizačného 
okruhu!“  
Banán: „Počúvaj ma sem, ešte raz urazíš šopu mojej mamíčky, tak ti tak rozmlátim hubu, že do konca 
života budeš rozprávať s riťú.“  
23:10:19 Animovaný predel. Béla sedí vo svojej ambulancii, príde za ním Ali. 
Ali: „Belinko servus, sám si? Víš čo, potrebujem pomoc.“ 
Béla: „A môžem hádať? Že? Grécki ochranári. Teda medzi nami, ja sa im vôbec nečudujem, ja si 
nemyslím, že si si ty akurát mohol myslieť, že keď im tam zbúrate polovicu Akropole, tak že to tam 
nechajú len tak.“  
Ali: „Prosím ťa, srať na ochranárov, tí sú v pohode, né. Banán dal nékoľkých dole a ostatní sú radi, 
že ich nakopali len do riti. Oné, novinári sú kúpení, ty to by si neveril, aké sú tie kurvy novinárske 
dneska lacné.“  
Béla: „Tak ale potom fakt nechápem, človek v tvojom postavení predsa nemóže mať problémy, ani 
keby velice chcel.“  
Ali: „No víš, no, nevím, či víš, ja ti mám taký nový objav. Tamarka.“  
Béla: „Tak to je, nezapieram, zachytil som, no a čo, a čo, neni dobrá Tamarka?“  
Ali: „Ale prosím ťa, ty, Tamarka je extra trída, víš jak tá tak trtká, tá je v trtkačke tak dobrá jak 
Jamajčania v behu, ty.“  
Béla: „Hm, tak potom je to jasné, problém je v tebe. Nestíhaš. Nevadí, Ali. Mám tu nejaký extrakt 
z amazonskej nejakej bylinky, jedna tabletka, jedna tabletka a Tamarke budú šlahať ohnivé pary 
z nosa aj z uší, na.“ 
Ali: „To jej šlahajú aj tak, víš, ja ti mám skor pocit, že som si v tom jej válci, poškodil piest.“  
Béla: „Aha, tak sa na to pozrieme. Choď za plentu.“ 
Ali: „Počkaj kurva, ty rukavice to mosíš?... dobre, ale najprv si zohrej ruky.“  
Béla: „Ó, ty divočák, veď ty si si natrhol predkožku, toto musím vydezinfikovať.“  
Ali: „Áu... žádné dezinfkovanie, daj mi na to niečo normálne a hojivé.“  
Béla: „Jediné normálne a hojivé, čo tu mám, je fernet. Tak ja ti to zafačujem, no.“  
Zvoní telefón, Ali zdvihne. Volá Banán. Ali: „Halo? Halo, Banán? Ty si? Halo kurva, Banán, zle ťa 
počujem. Čo? Že ťa počujem zle. Béla kurva! Zle ťa počujem, ti hovorím kurva. Čo? Máš problémy? 
Jaké ty máš problémy? Ale prosím ťa, kúp chlapcom granáty a rozdaj ich, bude po problémoch. Já 
mám problémy, natrhol som si cicinu. Dobre chlapec moj, dobre, buď silný, tvrdý a neochvejný, ano? 
Béla kurva, nepriťahuj mi to! Ano, dobre, dobre, spolieham na teba, výborne, výborne. Počúvaj Banán 
a ty bordely v tom, áu, sú dobré? Že čo robíme? Ale tutok kurva, Béla ma ťahá za gule. Víš Banán, sú 
veci, ktoré len tak ľahko nevysvetlíš. Béla, totok sme naozaj chceli?“ a pozrie sa na svoje lono celé 
obviazané obväzom. 
23:14:22 Animovaný predel. Drobec s kuriatkom v dlani sedí v izbe na gauči.  
Pipina: „Si sám?“  
Drobec: „Sám.“ 
Pipina: „Biely doktor pomôž, cítim, cítim, že zomieram. Prosím ťa, rýchlo ma odnes do postele, och, 
au, au, to bolí ach, au, au, au,“ a Drobec ju nesie na rukách preč. 
23:15:00 Do izby príde Banán, rozpráva Alimu, čo urobili s Akropolou.  
Ali: „Banánko moj zlatý, ja som taký rád, že si došél, ty mi musíš všecko dopodrobna porozprávať.“ 
Banán začne rozprávať, že zbúrali stĺpy a dve steny, aby sa tam zmestil tobogan, neskôr dali 
sadrokartón a zateplili stavbu.  
Ali: „Zateplenie kurva? Načo ste zatepľovali?“ 
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Banán: „Jak že načo, šak to musíš, to sa všade dáva teraz zateplenie, né? Šak aj keď som manke robil 
oné tú verandu, aj tam som to zatepľoval, né?“  
Ali: „Ja vím, ja nejsom kokot.“ Banán mu ďalej rozpráva, že robili elektroinštaláciu, naťahali vodu, 
dali škridle a natreli fialovou farbou.  
Ali: „Kurva, fialová je dobrá, fialová sa ľuďom lúbi.“  
Milanko vojde do miestnosti: „Panebože, veď vy ste kultúrni barbari!“  
Banán: „Fuj, jak som sa zlakol, a ty si sa tu kedy vyliahol?“ 
Ali: „My, my sme kultúrni barbari? A čo tí vydrbaní Gréci, čo si predrbali celý dóchodok národný 
a ešte aj šecky póžičky k tomu!“ 
Banán: „Presne, na ktoré sme my makali jak otroci, né?“  
Milanko: „No tak toto by ma zaujímalo, čo by celý grécky národ povedal na tie vaše stavebné 
úpravy.“  
Banán začne rozprávať, ako na nich kričali, ale len chvíľu, lebo im podhodili spolkovú kancelárku 
Nemecka, aby ju trochu polynčovali. Bola to vlastne ich upratovačka z Rumunska, ale veľmi sa 
podobala na Merkelovú. Pomohlo to, lebo týždeň bol kľud. Vysvetľuje ďalej, že pokračovali 
v stavebných prácach, vŕtali do stĺpov a z ničoho nič sa to samé od seba rozpadlo a rozsypalo.  
Ali: „Jak samé od seba, jak rozsypalo? Kurva, teraz čo?“  
Milanko: „Ježišikriste, vy ste im zničili jeden z divov sveta.“ 
Banán: „Jakých divov sveta, ty!“  
Ali: „Kurva, však čo to jakože, čo chceš povedať, akože šecky peňáze sú v riti?“ 
Banán: „Ale né, Krtek, jakých divov sveta, to sú hnilé stĺpy, kurva! A oni potom chcú, aby sme im to 
tam prerábali? Né, ja som sa tak nasral, Alinko, išiel som hneď za starostom, taktok som si natiahol ty 
zváračské rukavice, víš. Došiel som za ním, takto som ho chytil za vajčiská, víš a v druhej ruke som 
mal zapálenú tú led lampu... vyplatil všecko, všecko do posledného centíčka. So mnou sa nebudú baviť 
takto, ja nejsom menový fond.“ 
23:18:30 Animovaný predel. Drobec masíruje Pipinu so zavretými očami v spálni na stehnách a trupe. 
Pipina: „Ježišikriste, liééč ma Drobček, lieč ma, ách... tam ma to nenormálne bolí... ách, lieč ma, lieč 
ma, lieč ma Drobček. Ách, ježiši, ja som z teba chorá, chorá som z teba, áno, áno, tam, tam, tam, tam, 
tam, au, au...“ Do spálne vojde Ali. Vytiahne zbraň. 
Ali: „Okamžite z nej zlez, nechcem si rozstrieľať vlastnú posteľ!“ 
Pipina: „Alino, to akože, čo sa ti robí?“  
Ali: „Čo sa robí mne? Snáď, čo Drobec robí tebe!“  
Drobec: „Je strašne chorá.“ 
Pipina: „Nó, však on ma lieči.“ 
Ali: „Snáď rozoznám trtkačku od liečenia!“ 
Pipina: „Ježišikriste Alino, to čo si ty o mne myslíš, ja nemóžem za to, že som strašne chorá né a on 
má nenormálne liečivú silu, sa opýtaj tety Márgit, aj ju vyliečil... on ti má v rukách takú liečivú 
energiu.“  
Ali: „Vypadni. Ne ty, ty.“  
Pipina: „Já?“  
Ali: „Vidíš tu snáď este niekoho iného?“ Pipina odíde. „Počúvaj Drobec, to ale akože vážne ty vieš 
liečiť? Neodrbávaš? Počúvaj, ja mam jeden taký malý problémik zdravotný, typa predkožkovitého, 
kukneš sa mi na to?“ Ali má stiahnuté nohavice, kamera ho zaberá do pol pása, Drobec drží ruky nad 
jeho lonom, hrá indická pomalá hudba, do miestnosti príde Banán.  
Ali: „Počúvaj Banán, to, to neni, tak, jak to vypadá, ja, ja ti to vysvetlím.“  
Banán: „Ja už asi ničomu nerozumím, ja sa radšej vrátim do toho Grécka.“  
23:21:09 Animovaný predel. Prebiehajúce titulky. Opakujú sa predchádzajúce humorné scény, ktoré 
sa nepodarili. 
Banán: „Tamarka neni dobrá?“  
Ali: „Ale prosím ťa, Tamarka je úžasná, šak tá trtká extraligu, ty, šak tá trtká jak Jamajčania sú 
v behu dobrí.“  
Drobec zdvihne Pipinu v šatách na ruky a odnesie ju z izby preč. Pipina: „Oh, oh oh, oh, počkaj 
šušura, haha, ešte raz.“  
     
23:21:58 Záverečný titulok programu Mafstory    
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koniec programu.  
 
23:21:59 zvukovo-obrazový predel/ sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a.s., 
zvukovo-obrazový predel/ upútavka na program Veľký čínsky múr , reklamný blok (trvanie cca 
02:15 min.) 
 
23:24:59 koniec záznamu. 
 

*            *            * 

Správne konanie č. 1149/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe mohlo dôjsť 
k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania 
programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá 
 

S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia 
jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne 
posolstvo programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru 
o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
V rámci kontextuálneho výskytu je predmetný program z kategórie komediálnych seriálov, ktorý 
preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. Charakterizuje ho jednoduchá 
dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. Ďalej je charakterizovaný ako 
slovenský sitkom, ktorý vysielalala TV JOJ od roku 2006 do roku 2011. 11. séria bola v roku 2012 
vysielaná internetovou televíziou huste.tv, na jar 2013 boli epizódy 11. série odvysielané na televíznej 
stanici JOJ PLUS. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Mafstory) Predmetná epizóda má názov Milanko 
guvernérom. K predmetnej epizóde je na portáli csfd.cz uvedené nasledovné: „Ekonomika sa pomaly 
rúca a Alinko musí silno uvažovať ako túto krízu prežiť. Prvým krokom je, že Milankovi vybaví 
lukratívny flek – stane sa guvernérom Národnej banky, aby mali Molnárovci prístup k dôverným 
informáciám. Milanko navrhuje investovať do nehnuteľností,, Ali teda kúpi 30 gréckych ostrovov 
a chce kúpiť aj Akropolu, aby ju mohol prestavať na aquapark. Šéfa molnárovskeho klanu však trápi 
aj niečo iné. Našiel si novú pipku Tamarku, ktorá je v posteli neuveriteľná. Ibaže pri divokých orgiách 
snovým objavom si Ali natrhne predkožku.“1 
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne 
vyjadorvanie a obscénne gestá. Vulgárne vyjadrovanie je kritériom nevhodnosti pre maloletých do 15 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá alebo pre maloletých do 18 rokov podľa § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne 
vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov. 
 
Je teda zrejmé, že každý (hoci aj opakujúci sa) výraz, je nutné posudzovať s prihliadnutím na jeho 
konkrétne použitie v danom programe ako aj s prihliadnutím na charakter samotného programu. 
Z uvedeného tiež vyplýva, že stanoviť jasnú, všeobecne aplikovateľnú hranicu medzi vulgárnym 
vyjadrovaním odôvodňujúcu označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 alebo 18 
rokov nie je možné. Je tiež potrebné v rámci posudzovania sporných scén v danom prípade rozlišovať 
medzi vulgárnym výrazom a expresívnym výrazom. Vulgárny výraz je taký, ktorý je nevhodný 

                                                 
1 https://www.csfd.cz/film/224329-mafstory/1040873-milanko-guvernerom/prehled/ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sitkom
https://sk.wikipedia.org/wiki/TV_JOJ
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plus_(telev%C3%ADzna_stanica)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mafstory
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z hľadiska celospoločenskej morálky, hrubý, neslušný či neprístojný, kým expresívny výraz vyjadruje 
citové podfarbenie prežívania nejakej situácie prostredníctvom tohto výrazu.  
 
Pojem obscénne vyjadrovanie však nie je pojem s legálnou alebo s inou ustálenou, všeobecne 
akceptovanou definíciou. Pre neurčité pojmy platí zásada, že je vo výlučnej kompetencii správneho 
orgánu v procese aplikácie práva, aby vymedzil ich obsah. Z povahy týchto pojmov je však zrejmé, že 
tieto pojmy nie je možné explicitne definovať pre otvorený okruh situácií, nakoľko jednotlivé 
vyjadrenia je nutné vnímať v kontexte ich použitia. Niektoré vyjadrenia môžu mať v určitom kontexte 
neutrálny charakter, pričom tie isté vyjadrenia môžu mať v kontexte inom obscénny charakter. 
V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6Sž/14/2011 obscénnosť ako taká vo 
všeobecnosti predstavuje, cit.: „vlastnosť niečoho necudného, oplzlého, urážajúceho stud, 
nemravného a pod.“. Je teda zrejmé, že každý (hoci aj opakujúci sa) výraz, či gesto je nutné 
posudzovať s prihliadnutím na jeho konkrétne použitie v danom programe ako aj s prihliadnutím na 
charakter samotného programu. Z uvedeného tiež vyplýva, že stanoviť jasnú, všeobecne aplikovateľnú 
hranicu medzi vulgárnym vyjadrovaním odôvodňujúcu označenie programu ako nevhodného pre 
maloletých do 15 alebo 18 rokov nie je možné.  
 
V predmetnom programe odznel výraz „kurva“  20x.  Tento výraz bol v 19tich prípadoch použitý 
v kontexte zanadávania si/ vulgárneho povzdychu či zahrešenia si a v jednom prípade bol použitý vo 
význame hanlivého označenia osôb. Podľa kodifikačných príručiek slovenského jazyka je tento výraz 
definovaný ako vulgarizmus. Kancelária Rady uvádza konkrétne časti programu, v ktorom bol 
predmetný výraz použitý:  
 
Ali: „Kurva, Milan neotravuj, čo nevidíš, že študujem?“ 
Ali: „Kurva, čo je, čo?!“ 
Ali: „Kurva, Milan, neser ma! Každý bankár od Brusela až po Stakčín by si za takú ponuku nechal 
cudzie koleno vŕtať. A ty mi hovoríš, že ne?“ 
Ali: „Héj, kurva, nečo lepše tam nemáš?... tak ja nevím, no tak nejaká nehnuteľnosť, čo je 
nehnuteľnejšá než najnehnuteľnejšá.“  
Ali: „Kurva, no to je ono!“ 
Ali: „Áno? Paráda kurva, šak aspoň sa mi o to bude starať Unesco a nemusím do toho pchať vlastné 
prachy.“  
Ali: „A ty kurva, fakt. Víš čo, my to prestaváme, najlepšie na akvapark.“  
Ali: „Ale kurva, Milan, čo nerozumíš srande?“  
Ali: „Prosím ťa, srať na ochranárov, tí sú v pohode, né. Banán dal nékoľkých dole a ostatní sú radi, 
že ich nakopali len do riti. Oné, novinári sú kúpení, ty to by si neveril, aké sú tie kurvy novinárske 
dneska lacné.“  
Ali: „Počkaj kurva, ty rukavice to mosíš?... dobre, ale najprv si zohrej ruky.“  
Zvoní telefón, Ali zdvihne. Volá Banán. Ali: „Halo? Halo, Banán? Ty si? Halo kurva, Banán, zle ťa 
počujem. Čo? Že ťa počujem zle. Béla kurva! Zle ťa počujem, ti hovorím kurva. Béla kurva, nepriťahuj 
mi to! Že čo robíme? Ale tutok kurva, Béla ma ťahá za gule.“  
Ali: „Zateplenie kurva? Načo ste zatepľovali?“ 
Ali: „Kurva, fialová je dobrá, fialová sa ľuďom lúbi.“  
Ali: „Jak samé od seba, jak rozsypalo? Kurva, teraz čo?“  
Ali: „Kurva, však čo to jakože, čo chceš povedať, akože šecky peňáze sú v riti?“ 
Banán: „Ale né, Krtek, jakých divov sveta, to sú hnilé stĺpy, kurva! A oni potom chcú, aby sme im to 
tam prerábali?“  
 
Kancelária Rady je toho názoru, že v oboch posúdených významoch sa jedná stále o taký vulgarizmus, 
ktorého intenzita je dostatočne vysoká na to, aby odôvodňovala jeho označenie prísnejším 
piktogramom nevhodnosti. Tento výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je 
natoľko nevhodný, že ho považujeme v daných kontextoch za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedené scény obsahujúce tieto výrazy sú v rozpore 
s označením posudzovaného programu. 
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný taktiež  výskyt výrazu „kokot“ .  
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Banán: „Jak že načo, šak to musíš, to sa všade dáva teraz zateplenie, né? Šak aj keď som manke robil 
oné tú verandu, aj tam som to zatepľoval, né?“  
Ali: „Ja vím, ja nejsom kokot.“ 
 
Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka je predmetný výraz vo význame mužského pohlavného 
orgánu/pohlavný úd/hanlivé označenie muža/nadávka mužovi definovaný ako vulgárny výraz. 
Kancelária Rady sa nazdáva, že intenzita tohto výrazu je natoľko vysoká, aby opodstatňovala jeho 
označenie prísnejším piktogramom nevhodnosti. Kancelária Rady preto považuje predmetný výraz za 
nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Na základe uvedeného máme za to, že predmetná 
scéna sa dostáva do rozporu s označením programu.  
 
V predmetnom programe boli ďalej zaznamenané výrazy, ktorých slovotvorný základ bol výraz 
„drbať“. Išlo o uvedené scény  
 
Ali: „Výborne Milan, výborne. Jaj, aby som nezabudol, tu máš ešte zlatý kľúč od trezora banky 
slovenskej národnej. Tak, pekne ho takto budeš nosiť na krku, na reťázke, aby si ho nekde neoddrbal.“  
 
Ali: „... My sem nadrbeme ty tobogány takto, sem dáme strašne vela ty stánky na cigánsku pečienku, 
víš, ty a Darinka a Rytmus nám tam budú robiť kultúrny program. No jasné, však ľudia sa tam budú 
tlačiť jak besní, ty, ty a premenujeme ju na Aquapolu.“  
 
Výraz „neoddrbal, nadrbeme“ je Slovníkom súčasného slovenského jazyka vo význame dať niečo 
niekam, obyčajne vo väčšom množstve, nahádzať definovaný ako hrubý, teda expresívny výraz. 
Máme za to, že predmetný výraz nemá takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo nutné klasifikovať 
ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých, a preto sa nazdávame, že scéna s výskytom tohto 
výrazu sa nedostáva do rozporu s označením programu.  
  
Ali: „My, my sme kultúrni barbari? A čo tí vydrbaní Gréci, čo si predrbali celý dóchodok národný 
a ešte aj šecky póžičky k tomu!“ 
 
Výraz „vydrbaní“ kodifikačné príručky slovenského jazyka nedefinujú. Výraz bol použitý vo 
význame nadávky skupine ľudí. Kancelária Rady sa prikláňa k obdobnej analýze ako pri výraze 
„nadrbeme“, ktorý sme analyzovali vyššie, a teda nazdávame sa, že výraz „vydrbaní“ nedosahuje 
takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo nutné klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu 
maloletých. Sme toho názoru, že tento vulgárny výraz je možné subsumovať pod hodnotiace kritérium 
uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z., čím sa teda nedostáva do rozporu 
s označením programu. 
 
Ali: „Vidíš tu snáď este niekoho iného?“ Pipina odíde. „Počúvaj Drobec, to ale akože vážne ty vieš 
liečiť? Neodrbávaš?“ 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka definuje výraz „neodrbávaš“ vo význame neklamať ako hrubý, 
teda expresívny výraz. Máme za to, že predmetný výraz nemá takú intenzitu, na základe ktorej by ho 
bolo nutné klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých, a preto sa nazdávame, že 
scéna s výskytom tohto výrazu sa nedostáva do rozporu s označením programu.  
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chuj“, ktorý bol použitý v počte 1x. Výraz je 
Slovníkom súčasného slovenského jazyka definovaný vo význame označenia mužského pohlavného 
orgánu/nadávka/hanlivé označenie muža ako vulgárny výraz. Išlo o nasledovnu scénu: 
 
Ali: „Nevíš banán, Buratino bol taký drevený chuj, čo všade chodil so zlatým kľúčikom.“  
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Máme za to, že predmetný výraz, použitý v danom kontexte nedosahuje takú intenzitu, aby ho bolo 
nutné klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Podľa názoru Kancelárie Rady 
tento výraz zodpovedá označeniu programu. 
 
V predmetnom programe odzneli aj ďalšie výrazy, ktoré sa svojou nízkou intenzitou nedostávajú do 
rozporu s označením programu. Išlo o nasledovné výrazy: 
 
Výraz „srať“ vo význame „nahnevať niekoho“ je Synonymickým slovníkom slovenčiny definovaný 
ako expresívny výraz. Na základe uvedeného preto nie je nutné posudzovať uvedený výraz ako výraz, 
ktorý sa dostáva do rozporu s označením programu.  
 
Ali: „Kurva, Milan, neser ma! Každý bankár od Brusela až po Stakčín by si za takú ponuku nechal 
cudzie koleno vŕtať. A ty mi hovoríš, že ne?“ 
Banán: „Prosím ťa, začni rozprávať normálne, lebo ja ti ani hovno nerozumím, keď ma nasereš, tak ti 
tým kľúčikom normálne odomknem riť.“  
Banán: „Ale né, Krtek, jakých divov sveta, to sú hnilé stĺpy, kurva. A oni potom chcú, aby sme im to 
tam prerábali? Né, ja som sa tak nasral, Alinko, išiel som hneď za starostom, taktok som si natiahol ty 
zváračské rukavice, víš. Došiel som za ním, takto som ho chytil za vajčiská, víš a v druhej ruke som 
mal zapálenú tú led lampu... vyplatil všecko, všecko do posledného centíčka. So mnou sa nebudú baviť 
takto, ja nejsom menový fond.“ 
 
Uvedený výraz bol v posudzovanom programe taktiež odvysielaný vo význame „kašľať na 
niekoho“.V takto uvedenom význame je kodifikačnými príručkami slovenského jazyka definovaný 
ako expresívny výraz, na základe  čoho ho nie je nutné klasifikovať ako výraz, ktorý sa dostáva do 
rozporu s označením programu. Predmetný  výraz teda nebol použitý vo význame spojenom 
s vykonávanim biologickej potreby. Išlo o nasledovnú scénu: 
 
Ali: „Prosím ťa, srať na ochranárov, tí sú v pohode, né. Banán dal nékoľkých dole a ostatní sú radi, 
že ich nakopali len do riti. Oné, novinári sú kúpení, ty to by si neveril, aké sú tie kurvy novinárske 
dneska lacné.“  
 
V ďalších častiach posudzovaného programu bol zaznamenaný výskyt výrazov, ktoré slovenské 
kodifikačné príručky definujú v tých významoch, v ktorých odzneli, ako expresívne výrazy 
 
V Krátkom slovníku slov. jazyka je výraz „riť“ vo význame zadnej sedacej časti tela definovaný ako 
hrubý, teda expresívny výraz.  
 
Rovnaká kodifikačná príručka definuje výraz „sviňa“ vo význame nadávky taktiež ako hrubý, teda 
expresívny výraz. 
 
Slovník Súčasného slovenského jazyka definuje výraz „bordel“ vo význame zariadenia, kde sa 
vykonáva prostitúcia/verejný dom ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Banán: „Prosím ťa, začni rozprávať normálne, lebo ja ti ani hovno nerozumím, keď ma nasereš, tak ti 
tým kľúčikom normálne odomknem riť.“  
Banán: „Počúvaj ma sem, ešte raz urazíš šopu mojej mamíčky, tak ti tak rozmlátim hubu, že do konca 
života budeš rozprávať s riťú.“  
Ali: „Kurva, však čo to jakože, čo chceš povedať, akože šecky peňáze sú v riti?“ 
 
Ali: „No aby si nehovoril, že som sviňa, tak máš odo mňa z mojho vlastného ti kúpim dve kravaty, 
Milan, dve. Rozumíš na jednej kravate budú kaktusy a na druhej též kaktusy.“ Milan súhlasí.  
 
„....Počúvaj Banán a ty bordely v tom, áu, sú dobré? Že čo robíme? Ale tutok kurva, Béla ma ťahá za 
gule. Víš Banán, sú veci, ktoré len tak ľahko nevysvetlíš. Béla, totok sme naozaj chceli?“ a pozrie sa na 
svoje lono celé obviazané obväzom. 
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Banán: „Prosím ťa, začni rozprávať normálne, lebo ja ti ani hovno nerozumím, keď ma nasereš, tak ti 
tým kľúčikom normálne odomknem riť.“  
Béla: „....Já mám problémy, natrhol som si cicinu. Dobre chlapec moj, dobre, buď silný, tvrdý 
a neochvejný, ano.“ 
 
Slovník slovenských nárečí definuje výraz „cicina“ vo význame mužského pohlavného ústrojenstva 
ako expresívny výraz. Kancelária Rady zastáva názor, že predmetný výraz dosahuje takú intenzitu, na 
základe ktorej ho nie je nutné označovať prísnejším piktogramom nevhodnosti, čím sa teda nedostáva 
do rozporu s označením programu. 
 
Synonymický slovník slovenčiny definuje výraz „gule“ vo význame časti samčieho pohlavného 
ústroja cicavcov ako vulgárny výraz. Kancelária Rady sa nazdáva, že predmetný výraz nedosahuje 
takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo nutné označiť ako výraz nevhodný pre celú skupinu 
maloletých divákov.  
 
V súvislosti so spôsobom a formou spracovania vyššie uvedených scén, prípadne konkrétnych 
vyjadrení zhrnieme, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu, to boli 
scény s obsahom kritéria podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie. Scény boli 
spracované v súlade s charakterom hodnoteného programu – t.j. jednoduché zobrazenie komediálneho 
seriálu v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, kde prestrihy sú sprevádzané animovanými 
vyobrazeniami. Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber 
dospelých recipientov.  Napriek formátu programu však konštatujeme, že program obsahoval 
hodnotiace kritériá nad rámec označenia programu, a že sporné obscénne vyjadrenia boli odvysielané 
na značnej časovej ploche programu.   
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 40 min.) a faktu, že scény s obsahom kritéria podľa 
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu je 
bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu 
ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká aby odôvodňovala označenie programu 
ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá v danom prípade s kontextom programu 
pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným vulgárnym vyjadrovaním použitým 
v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. Z uvedeného dôvodu považujeme 
kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných výrazov je rovnako spätá aj s ich 
frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a ako sme už vyššie uviedli, tiahla sa celou dejovou líniou 
programu. 
 
Posudzovaný program nemá podľa nášho názoru vyhranené morálne posolstvo. Rovnako sme toho 
názoru, že nemožno hovoriť o výraznejšej umeleckej hodnote posudzovaného programu. 
Program Mafstory, ktorý vysiela televízia JOJ od roku 2006, možno charakterizovať ako komediálny 
seriál, ktorý divákovi preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. 
Charakterizuje ho jednoduchá dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie a 
s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 ods. 5 JSO, je 
klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov 
v plnej miere adekvátna.  
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* * * 

 
SK č. 1179/SKO/2021 

 
Monitorované vysielanie:  Mafstory – Utopenec na úteku 
Deň vysielania:   3. 5. 2021 
Čas vysielania:   22:44:41 – 23:18:40 h 
Označenie podľa JSO:         
 
22:44:41 začiatok a zvučka programu Mafstory  
 
Banán, Ali a Drobec sedia na pohovkách v županoch a trasú sa od zimy. Vojde tam Pipina  spolu 
s Bélom a Milankom. Béla a Milanko im priniesli lavóre s teplou vodou. Pipina im hovorí, aby si 
namočili nohy do teplej vody. Béla naleje do pohárov tekutinu a povie, že ich to zahreje zvnútra. 
Pripijú si na zdravie.     
 
22:45:18 
Banán: „Hm, kurva, to čo je za žbrndu? Fuj!“ 
Béla: „Dobré, čo? Domáca garážovica! Tá ti prekrví končeky vlasov. Mám ju cez internet od jedného 
kamaráta z Čiech.“ 
Banán: „Teda kurva, malo to aj kolok?“ 
Béla: „Čo ti drbe? Už si videl kolok na bandaske od aviváže?“ Všetci odložia poháre.  
Milanko sa ich pýta, čo sa im vlastne stalo. Pipina odpovedá, že sa normálne aj s Alinkovým 
medveďom vykúpali vo Váhu. Milanko sa smeje a povie, že sa museli dobre nudiť, keď stvárali takéto 
somariny.  
Alino rozpráva, že išli s Drobcom a Banánom ze Šoporne. Potom, že začal zozadu do nich dorážať 
taký čierny vejron.  
22:46:06 
Banán pokračuje v rozprávaní o tom, ako sa ich pokúsilo auto zabiť: „Presne tak. Drbal do nás 
a drbal, jak také hovado, že? Len sme prerazili ty zvodidlá a už sme boli, kurva, vo Váhu. Králová nad 
Váhom...“ 
Drobec sa trasie: „No.“ 
Banán: „... a my na dne, aj s medveďom.“ 
Drobec sa trasie: „No.“ 
Ali: „Zrazu sa ten kokpit začal strašne rýchlo plniť vodou, víš a Banán vyplával, henten Drobec 
vyplával a tito dva hovadá ma tam nechali skoro utopiť.“ 
Banán: „Šak ale, kurva, Ali nehnevaj sa, šak keď mám všade okolo seba vodu, čo asi urobím? Tak 
vyplávam hore, ne? A ne, ty si sa začal hrabať, dole kurva, do blata, jak zúfalý sumec.“ 
Béla: „Tak toto je v riti, toto je fakt v riti. A už už viete, kto to bol, ten debil, čo šoféroval ten 
športiak?“ 
Banán: „Kurva, išiel minimálne dvestopaťdesiat, dvestopaťdesiat...“    
Milanko hovorí, že sa vlastne stali obeťou cestného piráta. Banán reaguje na to, že čo cestného piráta, 
ale toto bola objednávka vraždy utopením.  
Ali: „Nevadí! Kým zistíme, kto bol ten zmrd v tom vejróne, Milánko, tak já chcem mať nové auto!... 
Znútra elegantné, na súši jak gepard, a ve vode jak žralok! Chcem mať auto obejživelného typa!“ 
 
Milanko povie, že auto s takýmito vlastnosťami má akurát tak Batman, a maximálne Putin.  
Alino: „No a do týždňa ho budem mať v garáži aj ja. Páľ vybavovať!“ 
 
22:47:46 
Pipina sa pýta Alinka: „Alinko, á, čo ste vlastne robili v tej Šoporni, že ste vy boli v tom novom 
bordeli Ružová lodička, čooo?“ 
Banán: „V bordeli Ružová lodička...“  
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Ali: „... sme neboli! Sme neboli!“ 
Všetci sa stále trasú od zimy a vysvetľujú, že v Šoporni boli na zápase hokejbalistov.  
Pipina sa pýta, že ako dopadol ten zápas.  
Ali: „Čččč, jako, jako šak... 4:2!“ 
Banán: „No jako, 4:2 dva!“ 
Pipina: „Hm. Jasné!“ 
Alino: „Kuva, čo ma ty skúšaš, čo ma ty tu skúšaš? Čo si myslíš, že ja mám čas ísť vytrtkávať do 
Šoporni? Bárs by som aj mal, aspoň by som sa teraz nekúpal s autom aj v Královej!“ 
 
animovaný predel 
 
Drobec cvičí v posilňovni. Vojde tam Milanko s Banánom.  
22:48:50 
Milanko hovorí Banánovi: „Pán Banán, ďakujem, ďakujem, že ste mi pomohli zohnať toho 
obojživelníka, ste veľmi milý, ďakujem.“ 
Banán: „Jááj, ty chuj, keď som ťa videl, jak sa tam snažíš uvádzať ten nafukovací čln na tú žigulu , 
tak mi ťa normálne chvíľu bolo aj ľúto.“ 
Milanko povie, že to auto, čo stojí pred domom, to je dokonalé. Sadne na fit loptu, a začne na nej 
poskakovať.  
Banán: „Šak to to neni auto, kamarát, to je rolls. Videl si jak ho vytunoval? Šanďo zo Svodína? Šak to 
auto má fšecko, to chodí normálne na vzduchu na vode, dokonca raz sa nám podarilo vystreliť aj na 
obežnú dráhu, tam máš kyslík, kopec chľastu, žrádla, kávy, no prosto šecko!“  
Milanko poskakuje na fit lopte a sa na nej aj otáča zo strany na stranu.    
 
22:49:26 
Milanko sa pýta na nové auto Banána: „Fakt?“ 
Banán: „Hm.“ 
Milanko: „Tak to bude pán Ali pripravený na úplne každú eventualitu. Teda, až na jednu.“ 
Banán: „No, a do kufra sme dali normálne mladučkú kurvičku, keby náhodou...“ 
Milanko: „Vážne?“  
Banán: „Noo.“ 
Milanko: „Tak to je potom úplne dokonalé.“ Banán sa smeje.  
 
Milankovi zazvoní telefón. Povie, že to je kontakt z polície. Hovorí, že už vie, koho bolo to auto,  
ktoré sa ich pokúsilo zabiť.  
 
22:50:13 
Milanko: „Je to náš najväčší úhlavný nepriateľ.“ Znova si sadne na fit loptu, a začne na nej 
poskakovať. Drobec sa spýta: „Jókai?“ 
Milanko povie, že to nie je Jókai, ale niekto, kto donedávna bol nikto, a teraz im totálne otravuje život.   
Banán sa pýta Milanka: „A kurva, Kuli?“ 
Milanko: „Nie Kuli, Morvai!“ Upozorňuje ich, že začína mafiánska vojna, a on ide okamžite 
upovedomiť pána Aliho. Banán mu rázne hovorí, aby sa za žiadnym Alinkom netrepal, a aby ho 
neotravoval. Oni si to s Drobcom s ním vybavia. Drobec sa ho spýta, či si je tým istý.      
Banán: „Ale, prosím ťa, pekne, keď som dokázal dať dole Laciho z Čataja, tak tuto nejakého 
poďobaného ochutnávača piva z Ostrihomu, prosím ťa, to ne, to je maličkosť. Kurva, ja že to bol 
Kuli.“ 
22:51:15 animovaný predel 
prerušenie programu 
zvukovo-obrazový predel 
upútavka 
zvukovo-obrazový predel 
reklama 
zvukovo-obrazový predel 
upútavkový blok 
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zvukovo-obrazový predel 
23:00:19 pokračovanie programu  
 
Ali sa strhne zo spánku, pretože sa mu snívalo, že sa topí. Vykrikuje zo spánku: „Pomooóoc, 
pomooóoc! Pomooóoc!!“ Pipina naňho kričí, potľapkáva ho po tvári, aby sa prebral, a pýta sa ho, čo 
sa deje. Ali jej hovorí, že mal strašný sen. Snívalo sa mu, že bol sám a vypadol z lodi plachetnicového 
typa do mora. A bol tam sám medzi tými obrovskými vlnami, a nebol tam nikto, kto by mu pomohol. 
Pipina ho chlácholí, aby sa netrápil, pretože Banán mu zohnal to nové auto, a už sa mu nič nestane.     
23:01:28 
Ali hovorí Pipine: „Já vím, moja, já vím, to je šecko tá zasraná psychika.“ 
Pipina: „No, tak spinkaj, ďalej, Alinečko, spinkaj...,“  
Ali: „Dobre.“ 
Pipina: „... som pri tebe.“ 
 
Znova sa mu sníva, že sa topí. Zrazu sa v tom sne objaví teta Márgit.  Hovorí mu, aby sa nebál, 
pretože ho prišla zachrániť. Ali jej hovorí, že vďakabohu, že prišla, už mal pocit, že ho tí šetci 
utopenci, čo sa kedy utopili, ťahajú dole za nohu do hĺbky.  Márgit mu navrhne, aby sa ku nej troška 
pritlačil. Ali sa jej potom spýta, či nemá plavky.  
Teta Márgit: „A načo by mi boli, veď tá voda je celkom teplučká.“ Márgit sa k nemu ešte viac pritúli. 
Ali dvíha nad hlavu ruky a kričí: „Aaaaaááá!“ 
Ali sa zase strhne zo spánku. Pipina sa ho pýta, či sa zase topil. Ali odpovie, že bodaj by sa v tom 
zlom sne,  strašnom, preukrutnom radšej bol utopil.   
animovaný predel 
Pipina s ružou vo vlasoch oblečená v legínach vykrikuje na Alina, že takto to ďalej nejde a už má toho 
dosť. Zvýšeným hlasom mu hovorí, že nech ich teda ten Morvai oberie, o čo chce, ale ona toto 
neustále ohrozovanie života už nevydrží. Má toho plné zuby. Milanko so šálkou v ruke sa pýta, či sa 
ich zase pokúsil zabiť. 
Pipina im začne rozprávať, ako boli s Alinkom v bylinkovej saune. Zrazu tam vošiel nechutný mastný 
týpek a normálne ich tam zavrel. Ali dodá, že  si mysleli, že je to omyl, ale potom sa tá sauna začala 
veľkou rýchlosťou plniť vodou. 
Pipina: „Šak ja som si normálne myslela, že sa tam utopím, ne, v tej bylinkovej kamilkovej aróme!“ 
Milanko sa ich spýta, v ktorom wellnesse boli. Ali odpovie, že v Hornej Strede v Žabiatku. Milanko sa 
ich prekvapene opýta, či im nehovoril, že v tom wellnesse získal väčšinový podiel Morvai.   
Ali: „Né, to si nám nehovoril!“  
Milanko: „Ahá, no tak potom som to asi hovoril Katuške. No vidíte a ja som si myslel, že som vám to 
povedal.“ Smeje sa.  
23:04:13 
Ali sa pýta Milanka: „Kurva, Milan, ty si ze mňa robíš prdel?“ 
Banán: „Nechaj tak, Alinko, ja mu asi urobím uzlíky na nožičkách aj na ručičkách, aby si nabudúce 
pamätal, komu čo poví, no dobre a čo bolo ďalej?“  
Pipina: „Šak to ti bolo normálne na tesno, né!“ 
Pipina pokračuje v rozprávaní, že zrazu tá voda začala stúpať až po strop, a ona nevedela, čo má robiť. 
Predrala sa k vetraciemu okienku a cez vzduchotechniku sa dostala von. 
Banán: „Pipi, no šak ty si živá Nikita! A samozrejme Alinko išel za tebú, né?“   
Pipina: „Né, on je živý debil, né! On tam normálne zostal sedieť, púšťal bubliny a čakal, že sa utopí!“ 
Ali opisuje, že to bola hnusná situácia. Pipinka však našťastie otvorila dvere zvonka  a on bol 
zachránený.  
Pipina: „No a Alinka to odtiaľ vyplavilo, jak skalára z akvárka“. Milanko si odpije zo šálky 
a podotkne, že prestáva rozumieť týmto úchylným Morvaiovým snahám. Banán sa zamyslí a povie, či 
to neprepískol, keď bol v Ostrihome.  
Ali: „Ty si bol v Ostrihomy?“ 
Banán: „No. Bol som tam.“ 
Ali: „Čo si robil v Ostrihomy?“ 
    
23:05:19 
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Banán odpovedá Alimu: „A čo, šak Morvaia som chcel dať dole! Nó a namiesto neho som dal jeho 20 
či 30 chlapov, kurva, já už nevím!“ 
Ali: „Tak to už je jasné, že je nasraný, čo si ma neinformoval?“ 
Milanko konštatuje, že nerozumie, prečo ten Morvai volí takýto hanebný a potupný spôsob zabitia 
utopením.  
Pipina s ním súhlasí a povie, že to je nenormálne podozrivé a teda potupné samozrejme.  
Ali sa prizná, že on asi vie prečo ho chce utopiť. Ale povie to iba Banánovi a Milankovi.  
Ali: „ Ne! Povím to len Banánovi a Pipinke! Dobre, tak já to teda povím šeckým!“ Ali sa prizná, že 
Morvai ho chce utopiť asi preto, lebo on nevie plávať.  
23:06:30 
Pipina: „Hí, ja tak preto som ťa vtedy načapala na tej pláži, ako si kradol tomu chlapčekovi 
nafukovacie krídelká?“ 
Banán: „Počkaj, to chceš povedať, že ty si normálne sa kúpal v krídelkách?“ 
Ali: „Kurva ja za to móžem, já?! Povedzte, já?! Môžem ja za to, že moj tatenko a mamenka, keď som 
bol malý, sa na mňa vysrali a túto činnosť ma nenaučili?“ 
Milanko podotýka, že tu sa skýta otázka, že kto až do dnešného dňa disponoval touto informáciou, že 
Ali nevie plávať. Ali odpovedá, že to vedel iba jeho otecko, mamička a ešte jeden človek. Jeho meno 
za žiadnych okolností nemôže menovať.    
animovaný predel 
Obraz na skupinu domácich – „mafiánsku rodinku“ sediacu v jednej miestnosti spolu s Bélom, 
Drobcom a Milankom. Ali všetkých privíta a chce im niečo povedať. Béla podotkne, že ak im chce 
povedať, že nevie plávať, že to už všetci vedia. Ali im chce vyrozprávať príbeh väzňa, ktorý v base v 
Ilavy strávil dlhých 10 roky.  
23:08:26 
Ali rozpráva všetkým: „Tento väzeň Alinko v base stretol všelijakých ľudí. Stretol Jožka, čo 
kamarádom v sprche umýval chrbát, stretol Kárčiho, čo z hovna vymodeloval šachy. A fšetci tito ľuďjá 
mali v sebe jedno spoločné – beznádej.“ Pokračuje, že v tejto beznádeji dostal na celu  spoluväzňa 14, 
5514 zvaného aj Morák. 
Banán: „Ali, kurva to je ten Morák, čo ti pod gulámi vytetoval namiesto Čičolina, že Imro?“ Ali 
potvrdí, že je to on, ale doteraz dúfal, že to bude ich tajomstvom. Milanko sa smeje a pýta sa, či tam 
fakt má vytetované jeho meno.        
23:09:20 
Ali hovorí: „Tolko vtipná historka o kerke pod mojimi gulámi!“Ali dodá, že tento človek mu bol 
veľmi blízky.  
Béla sa ho pýta: „A môžem mať jednu doplňujúcu otázku?“ 
Ali: „Né, Béla, nejebali sme spolu!“ 
Béla: „Vďaka.“ 
Pipina: „Vďakabohu!“ 
 
Ali rozpráva ďalej, že v každom prípade tomu svojmu silnému kamarádovi sľúbil, že keď sa on 
dostane na slobodu, postará sa, aby sa on dostal na slobodu tiež.  
23:09:57 
Banán povie:  „Tak. A víte, že keď Ali niečo sľúbi, tak vždy splní, že Ali?“ 
Ali: „Hovno, vysral som sa naňho!“ 
Béla: „Nó, pekne...“ 
Ali: „Ale víte vy, prečo som sa na neho vysral? Lebo kec keď som sa dostal sem, medzi vás, tak tu som 
videl svoju budúcnosť a ja som chcel na tú hnusnú Ilavu zabudnúť!“ Ali hovorí, že problém nastal 
teraz, keď sa dostal na slobodu aj on.  
Banán:  „No, ja sa mu nečudujem, že je na teba trošku nasraný, lebo keby bolo na mne, tak ja ti fakt 
odtrhnem hlavu a naserem do krku, za toto.“ 
Ali: „No, tak potom sa nebudeš ani čudovať velice, keď sa dozvieš, že sa volá Imrich Morák, menom 
občianskym Imre Morvai.“  
Jednohlasne Béla s Banánom: „A kúrva!“ Pipina sa pýta, či teda tak všetko, čo mu robí, je pomsta 
spoluväzňa. Ali pritaká. Ali povie, že má strašné výčitky a že ho mal rád najvác na svete. Milanko mu 
navrhuje, aby išiel za ním a mali by sa objať. Milanko si myslí, že Morvai pochopí.   



 27 

23:11:30 
Banán povie Alimu: „Ali, kurva, šak šetci sme len ľuďjá!“ 
Ali  so smútkom v hlase povie:  „... že ste to vy, tak ja to pre vás urobím. Ja sa postarám o to, aby aby 
(začne kričať) tento hajzel čo najskôr zmizol z tohto skurveného sveta!“ 
Pipina: „Alinko, ale prečo?“  
Ali: „Prečo, prečo, lebo je to závistlivý kokot!“ 
 
animovaný predel 
  
Ali bicykluje na stacionárnom bicykli. Príde za ním Milanko a informuje ho, že sa dozvedel, že ten 
Morvai je hlboko veriaci človek. Milanko si myslí, že Morvai pôjde na Fatimskú púť do Nitry. Ali dá 
pokyn do telefónu, aby mu ukázali záber na Morvaia. Milanko je prekvapený, že Ali už sleduje 
Fatimskú púť, či to majú rovno v priamom prenose. Ali mu vysvetlí, že oni sa na nich rovno napichli.   
23:12:48 
Ali hovorí do telefónu: „Kurva, Drobec! Možeš v réžii zariadiť, nech nestrihajú furt toho kardinála? 
Prepínam.“  
Drobec: „Vybavené.“ 
Ali: „Ďakujem.“ 
Milanko: „Počkajte, pán Ali, čo sa vy vlastne chystáte urobiť?“ 
Ali: „No čo?! Šak dať ho dole...“ 
Milanko: „Fakt?“ 
Ali: „Hada pomstychtivého.“ Milanko sa ho pýta, ako ho chcú dať dole.  
 
Ali naviguje do telefónu, že Morvai sa blíži do sektora 2B. Milanko namieta, že aký sektor 2B, veď on 
sa blíži k spovedniciam. Ali hlási, že majú výpadky signálu, žiada technický úsek, aby prišiel ku 
nemu. Béla hovorí, že sa odpálila koncovka, ale už je to v poriadku. Ali hlási do telefónu, že Morvai 
sa blíži k spovedniciam.   
23:13:44 
Ali hovorí Milankovi: „Asi ho ťaží hriech, hajzla jedného!“ Milanko to upresňuje, že nie, že sa blíži, 
ale on je v spovednici. Ali okamžite hlási, že Morvai je v spovednici. Dáva pokyn Banánovi, aby sa 
pripravil, a použil laná. Milanko sa pýta Aliho, prečo tí miništranti obmotávajú lanami spovednice. Ali 
dáva pokyn, aby naštartovali žeriav. Milanko sa čuduje, prečo tam prišiel žeriav a upozorňuje Aliho, 
aby dali pozor na veriacich, pretože do nich môže drgnúť. Ali dáva pokyn, aby upratali ľudí 
a pokračovali v akcii: Háčik. Milanko kričí, že ten žeriav dvíha spovednicu a niekam ju nesie nad 
rieku. Ali dáva pokyn, aby otočili rameno nad rieku a potom na jeho pokyn uvoľniť spovednicu. 
Milanko to pozerá v televízii a komentuje, že žeriav pustil spovednicu do rieky a ona sa celá potopila 
aj s Morvaiom.  
Banán: „Alinko, je tam... Idem na tresku do bufeta, hahaha!“  Ali sa všetkým poďakoval za 
profesionálne prevedenú akciu a odkazuje cez telefón, aby pozdravili svoje rodiny.  
23:15:15 
Ali otáča hlavou: „Ale, kurva, dneska som si ale parádne zacvičil!“ Zíde zo stacionárneho bicykla 
a odíde.  
 
animovaný predel 
 
Pipina, Ali, Béla a Drobec sedia za stolom a idú jesť.  
23:15:27 
Pipina: „Tak vážení, v živote som si neužila náboženské vysielanie tak, ako dnes.“  
Drobec: „No čo, dobre sme ho s Banánom vykúpali?“  
Ali: „Jáj, Drobček, bezchybne, parádne, dúfam, že ten chuj sa na najbližší nádych vynorí až v delte 
dunajskej!“ 
Béla: „Tak a teraz teda si pripime na ten krásny svet bez toho chuja Morvaia! Na zdravie!!“ 
Všetci si pripíjajú a smejú sa.  
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Teta Márgit vojde do miestnosti  a povie, že strašná vec sa stala a celá Nitra o tom rozpráva,  
a prisadne si k stolu.  Rozpráva, ako na tej Fatimskej púti dorazil žeriav medzi tých pútnikov a zrazil 
celú spovednicu rovno do rieky. Ali jej hovorí, že to má brať tak, že né vždycky, čo vyzerá zlé, je aj 
zlé. Tetta Márgit sa prežehná, že čo je na tom dobré, veď tá spovednica utopila farára. Ali jej hovorí, 
že možno ten druhý, čo bol v spovednici, mal na duši také ťažké hriechy, že si zaslúžil smrť utopivšiu. 
Teta Márgit im hovorí, čo sa stalo. Toho bohabojného silno veriaceho človeka musela matka Fatimská 
doslova milovať, pretože mu zachránila život. Ali nedokončí otázku, Pipina koktá a prekvapene sa 
spýta, že to myslí vážne. Teta Márgit hovorí, že všetci velebili matku Božiu, pretože mu zachránila 
život. A on sa po piatich minútach len tak vynoril. Ali hovorí, že už skoro začal velebiť jej syna, že 
aspoň raz urobil niečo porádne. 
 
animovaný predel 
23:17:47 
Banán hovorí Alimu: „ Kurva, Ali, ale odkiaľ som ja mal vedieť, že ten chuj bude mať pri sebe nožík 
a odreže to lano okolo spovednice.“  
Ali: „Ále, šak dobre Banán, nechajme to tak... Síce nám zdrhol, ale aspoň ví, že sa s nami nemá 
zahrávať. Na zdraví.“ 
Banán: „Ale aj tak jedné veci nerozumim. Načo robí okolo seba toľko paseky? Tak najprv dá dole 
Chúlia, rozumíš mňa, no a potom teba sa snaží utopiť dvakrát. Kurva, šak može zobrať normálne 
odstreľovačku a odjebať ťa hneď na míste!“ 
Ali: „Hm. Povím ti to takto, Banán, ja už som na to došel ve vezení. Je to jednoducho kokot!“              
Banán: „Je to kokot, ale schopný všetkého.“ 
Ali: „No. A toho kokota máme my teraz na krku!“ Obaja si štrngnú a pripijú pohármi. 
 
23:18:40 koniec programu Mafstory    

 

*            *            * 

Správne konanie č. 1179/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe mohlo dôjsť 
k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania 
programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia 
jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne 
posolstvo programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru 
o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetný diel bol označený symbolom nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov. Z JSO vyplýva, že 
pri posudzovaní vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre maloletých je potrebné najskôr posúdiť 
jednotlivé scény a vyjadrenia a zaradiť ich pod konkrétne hodnotiace kritérium nevhodnosti. 
Kancelária Rady teda analyzuje jednotlivé sporné scény a vyjadrenia a podriaďuje ich pod hodnotiace 
kritériá nevhodnosti, ktoré najlepšie zodpovedajú týmto scénam a vyjadreniam. Predmetný program 
obsahoval sporné scény, pri ktorých je potrebné určiť, pod ktoré kritérium v rámci JSO spadajú. 
 
Obsahom predmetného vydania programu Mafststory – Utopenec na úteku bolo zobrazené úsilie 
„mafiánskej rodiny“ zabiť Aliho úhlavného nepriateľa Morvaia,  jeho bývalého kamaráta a spoluväzňa 
z Ilavy. Potom, čo sa Morvai pokúsil svojím autom zabiť Aliho, Banána a Drobca, a následne sa znova 
o to pokúsil, keď bola Pipina s Alim v saune, sa im Ali priznal, že vie, komu to auto patrí, a kto sa ho 
pokúša utopiť. Všetkým priznal aj to, že nevie plávať. Ali sľúbil Morvaiovi, že ak sa mu podarí dostať 
z väzenia, pomôže aj jemu, ibaže Ali sa na neho vykašľal. Morvai sa mu kvôli tomu mstí a pokúša sa 
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ho zabiť. Morvai sa vyberie na Fatimskú púť do Nitry a Ali počas bicyklovania na stacionárnom 
bicykli dáva pokyny cez telefón na jeho zabitie. Keď Morvai ide do spovednice, Ali dá pokyn, aby 
žeriav spovednicu pustil do rieky. Všetci sa tešia, že Morvai je konečne mŕtvy. Zrazu im teta Márgit 
príde povedať, že na púti zomrel farár, ale stal sa aj zázrak. Totižto jeden silno veriaci človek prežil 
pád a po pár minútach sa zo spovednice vynoril... Všetci sú zaskočení a Ali vyhlási, že teraz majú 
Morvaia na krku...( https://www.csfd.cz/film/224329-mafstory/1040879-utopenec-na-uteku/prehled/)  
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne 
vyjadrovanie a obscénne gestá. Vulgárne vyjadrovanie je kritériom nevhodnosti pre maloletých do 15 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá alebo pre maloletých do 18 rokov podľa § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne 
vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov.“ 
 
V predmetnom programe odznel výraz „kurva“  15x.  Tento výraz bol zakaždým použitý v kontexte 
zanadávania si/ vulgárneho povzdychu. V ďalšom prípade bol použitý výraz „kurvička“  teda išlo už o 
hanlivé označenia ženy (neurčitej). Podľa kodifikačných príručiek slovenského jazyka je výraz 
„kurva“ a jeho modifikácie definovaný ako vulgarizmus.  Kancelária Rady uvádza konkrétne časti 
programu, v ktorých bol predmetný výraz použitý:  
 
22:45:18 
Banán: „Hm, kurva, to čo je za žbrndu? Fuj!“ 
Banán: „Teda kurva, malo to aj kolok?“ 
22:46:06 
Banán pokračuje v rozprávaní o tom, ako sa ich pokúsilo auto zabiť: „Presne tak. Drbal do nás 
a drbal, jak také hovado, že? Len sme prerazili ty zvodidlá a už sme boli, kurva, vo Váhu. Králová nad 
Váhom...“ 
Banán: „Šak ale, kurva, Ali nehnevaj sa, šak keď mám všade okolo seba vodu, čo asi urobím? Tak 
vyplávam hore, ne? A ne, ty si sa začal hrabať, dole kurva, do blata, jak zúfalý sumec.“ 
Banán: „Kurva, išiel minimálne dvestopaťdesiat, dvestopaťdesiat...“    
 
Milanko povie, že to nie je Jókai, ale niekto, kto donedávna bol nikto, a teraz im totálne otravuje život.   
Banán sa pýta Milanka: „A kurva, Kuli?“ 
 
Banán: „Ale, prosím ťa, pekne, keď som dokázal dať dole Laciho z Čataja, tak tuto nejakého 
poďobaného ochutnávača piva z Ostrihomu, prosím ťa, to ne, to je maličkosť. Kurva, ja že to bol 
Kuli.“ 
 
23:04:13 
Ali sa pýta Milanka: „Kurva, Milan, ty si ze mňa robíš prdel?“ 
 
23:05:19 
Banán odpovedá Alimu: „A čo, šak Morvaia som chcel dať dole! Nó a namiesto neho som dal jeho 20 
či 30 chlapov, kurva, já už nevím!“ 
 
Ali: „Kurva ja za to móžem, já?! Povedzte, já?! Môžem ja za to, že moj tatenko a mamenka, keď som 
bol malý, sa na mňa vysrali a túto činnosť ma nenaučili?“ 
 
Banán: „Ali, kurva to je ten Morák, čo ti pod gulámi vytetoval namiesto Čičolina, že Imro?“ Ali 
potvrdí, že je to on, ale doteraz dúfal, že to bude ich tajomstvom. Milanko sa smeje a pýta sa, či tam 
fakt má vytetované jeho meno.        
 
Banán povie Alimu: „Ali, kurva, šak šetci sme len ľuďjá!“ 
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23:12:48 
Ali hovorí do telefónu: „Kurva, Drobec! Možeš v réžii zariadiť, nech nestrihajú furt toho kardinála? 
Prepínam.“  
 
23:15:15 
Ali otáča hlavou: „Ale, kurva, dneska som si ale parádne zacvičil!“ Zíde zo stacionárneho bicykla 
a odíde.  
 
23:17:47 
Banán hovorí Alimu: „ Kurva, Ali, ale odkiaľ som ja mal vedieť, že ten chuj bude mať pri sebe nožík 
a odreže to lano okolo spovednice.“  
 
Banán: „Ale aj tak jedné veci nerozumim. Načo robí okolo seba toľko paseky? Tak najprv dá dole 
Chúlia, rozumíš mňa, no a potom teba sa snaží utopiť dvakrát. Kurva, šak može zobrať normálne 
odstreľovačku a odjebať ťa hneď na míste!“ 
 
Banán: „No, a do kufra sme dali normálne mladučkú kurvičku, keby náhodou...“ 
 
Kancelária Rady je toho názoru, že v oboch posúdených významoch sa jedná stále o taký vulgarizmus, 
ktorého intenzita je dostatočne vysoká na to, aby odôvodňovala jeho označenie prísnejším 
piktogramom nevhodnosti. Tento výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je 
natoľko nevhodný, že ho považujeme v daných kontextoch za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedené scény obsahujúce tieto výrazy sú v rozpore 
s označením posudzovaného programu. 
 
Ali  so smútkom v hlase povie:  „... že ste to vy, tak ja to pre vás urobím. Ja sa postarám o to, aby aby 
(začne kričať) tento hajzel čo najskôr zmizol z tohto skurveného sveta!“ 
 
V horeuvedenom dialógu odznel výraz “skurvený“, ktorého slovotvorný základ tvorí výraz „kurva“. 
Na základe už vyššie analyzovaného výrazu “kurva“ máme aj v tomto prípade za to, že výraz 
„skurvený“ je hrubý vulgarizmus, ktorý môžeme považovať za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých.  Kancelária Rady má zato, že uvedená scén obsahujúca  výraz „skurvený“ je v rozpore 
s označením posudzovaného programu. 
 
Banán: „Ale aj tak jedné veci nerozumim. Načo robí okolo seba toľko paseky? Tak najprv dá dole 
Chúlia, rozumíš mňa, no a potom teba sa snaží utopiť dvakrát. Kurva, šak može zobrať normálne 
odstreľovačku a odjebať ťa hneď na míste!“ 
 
Slovotvorným základom sporného výrazu je výraz „jebať“. Tento výraz je Slovníkom súčasného 
slovenského jazyka definovaný ako vulgarizmus. V uvedenom kontexte bol použitý vo význame 
„niekoho fyzicky zlikvidovať“. Kancelária Rady zastáva názor, že uvedený výraz je natoľko nevhodný, 
že ho je možné považovať v danom kontexte za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých 
divákov. Kancelária Rady má za to, že uvedená scéna obsahujúca tento výraz je v rozpore s označením 
posudzovaného programu. 
 
Ali: „Prečo, prečo, lebo je to závistlivý kokot!“ 
Banán: „Je to kokot, ale schopný všetkého.“ 
Ali: „No. A toho kokota máme my teraz na krku!“ Obaja si štrngnú a pripijú pohármi. 

 
Slovník súčasného slovenského jazyka definuje výraz „kokot“ vo význame hanlivého označenia 
muža/nadávka mužovi ako vulgarizmus. V posudzovanom programe bol predmetný výraz použitý 3x. 
Aj v tomto prípade Kancelária Rady zastáva názor, že uvedený výraz je natoľko nevhodný, že ho je 
možné považovať za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Kancelária Rady má za to, že 
uvedené scény, obsahujúce tento výraz, sú v rozpore s označením posudzovaného programu. 
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... 
Ali: „Né, Béla, nejebali sme spolu!“ 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka výraz  „jebať“ vo význame vyjadrujúcom mať intímny styk, 
súložiť definuje ako vulgárny výraz.  Kancelária Rady aj v tomto prípade je toho názoru, že ide 
o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať 
pod hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z. Ide 
o výraz, ktorý sa svojou intenzitou dostáva do rozporu s označením programu. 
 
Alino: „Kuva, čo ma ty skúšaš, čo ma ty tu skúšaš? Čo si myslíš, že ja mám čas ísť vytrtkávať do 
Šoporni? Bárs by som aj mal, aspoň by som sa teraz nekúpal s autom aj v Královej!“ 
 
Synonymický slovník slovenčiny výraz „vytrtkávať“ vo význame „mať s niekým intímny telesný styk, 
konať súlož“ definuje ako vulgárny výraz.  Kancelária Rady je aj v tomto prípade toho názoru, že 
predmetný výraz, použitý v danom kontexte nedosahuje takú intenzitu, aby ho bolo nutné klasifikovať 
ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Podľa názoru Kancelárie Rady tento výraz 
zodpovedá označeniu programu. 
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chuj“. Výraz je Slovníkom súčasného 
slovenského jazyka definovaný vo význame označenia mužského pohlavného orgánu alebo ako 
nadávka/hanlivé označenie muža ako vulgárny výraz. Išlo o nasledovnu scénu: 
 
Banán hovorí Alimu: „ Kurva, Ali, ale odkiaľ som ja mal vedieť, že ten chuj bude mať pri sebe nožík 
a odreže to lano okolo spovednice.“  
 
Máme za to, že predmetný výraz, použitý v danom kontexte nedosahuje takú intenzitu, aby ho bolo 
nutné klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Podľa názoru Kancelárie Rady 
tento výraz zodpovedá označeniu programu. 
 
V ďalších častiach posudzovaného programu bol zaznamenaný výskyt výrazov, ktoré slovenské 
kodifikačné príručky definujú v tých významoch, v ktorých odzneli, ako expresívne výrazy. Išlo 
o nasledovné scény, ktoré obsahovali tieto výrazy: 
 
Krátky slovník slovenského jazyka výraz „hovado, hovadá“ vo význame nadávať človeku definuje 
ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Súčasný slovník slovenského jazyka výraz „drbal“ vo význame „udrieť, vraziť, drgnúť“ definuje 
taktiež ako hrubý, teda expresívny výraz.   
 
V Krátkom slovníku slov. jazyka je výraz „riť“ vo význame zadnej sedacej časti tela definovaný ako 
hrubý, teda expresívny výraz.  
 
Krátky slovník slovenského jazyka definuje výraz „debil“ vo význame „hlupák, sprosták“ za 
expresívny výraz.  
 
V súčasnom slovníku slovenského jazyka je výraz „nasraný“ vo význame „pociťujúci prudký hnev“ 
definovaný ako expresívny výraz.  
 
Krátky slovník slovenského jazyka výraz „zasraná“ vo význame „naničhodný, mizerný“ definuje ako 
expresívny výraz. 
 
Výraz „zmrd“ síce kodifikačné príručky slovenského jazyka nedefinujú, avšak možno povedať, že vo 
význame hanlivého/nelichotivého označenia inej osoby ho možno definovať ako expresívny výraz.  
 
22:46:06 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=ma%C5%A5&c=Icf8
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=int%C3%ADmny&c=Icf8
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Banán pokračuje v rozprávaní o tom, ako sa ich pokúsilo auto zabiť: „Presne tak. Drbal do nás 
a drbal, jak také hovado, že? Len sme prerazili ty zvodidlá a už sme boli, kurva, vo Váhu. Králová nad 
Váhom...“ 
 
Ali: „Zrazu sa ten kokpit začal strašne rýchlo plniť vodou, víš a Banán vyplával, henten Drobec 
vyplával a tito dva hovadá ma tam nechali skoro utopiť.“ 
 
Béla: „Tak toto je v riti, toto je fakt v riti. A už už viete, kto to bol, ten debil, čo šoféroval ten 
športiak?“ 
 
Ali: „Nevadí! Kým zistíme, kto bol ten zmrd v tom vejróne, Milánko, tak já chcem mať nové auto!... 
Znútra elegantné, na súši jak gepard, a ve vode jak žralok! Chcem mať auto obejživelného typa!“ 
Banán:  „No, ja sa mu nečudujem, že je na teba trošku nasraný, lebo keby bolo na mne, tak ja ti fakt 
odtrhnem hlavu a naserem do krku, za toto.“ 
 
23:01:28 
Ali hovorí Pipine: „Já vím, moja, já vím, to je šecko tá zasraná psychika.“ 
 
V súvislosti so spôsobom a formou spracovania vyššie uvedených scén, prípadne konkrétnych 
vyjadrení zhrnieme, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu, to boli 
scény s obsahom kritéria podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie. Scény boli 
spracované v súlade s charakterom hodnoteného programu – t.j. jednoduché zobrazenie komediálneho 
seriálu v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými 
vyobrazeniami. Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber 
dospelých recipientov.  Napriek formátu programu však konštatujeme, že program obsahoval 
hodnotiace kritériá nad rámec označenia programu, a že sporné obscénne vyjadrenia boli odvysielané 
na značnej časovej ploche programu.  
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 40 min.) a faktu, že scény s obsahom kritéria podľa 
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu je 
bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu 
ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká aby odôvodňovala označenie programu 
ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá v danom prípade s kontextom programu 
pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným vulgárnym vyjadrovaním použitým 
v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. Z uvedeného dôvodu považujeme 
kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných výrazov je rovnako spätá aj s ich 
frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou líniou programu. 
 
Posudzovaný program nemá podľa nášho názoru vyhranené morálne posolstvo. Rovnako sme toho 
názoru, že nemožno hovoriť o výraznejšej umeleckej hodnote posudzovaného programu. 
Program Mafstory, ktorý vysiela televízia JOJ od roku 2006, možno charakterizovať ako komediálny 
seriál, ktorý divákovi preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. 
Charakterizuje ho jednoduchá dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie a 
s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 ods. 5 JSO, je 
klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov 
v plnej miere adekvátna.  
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* * * 

 
SK č. 1184/SKO/2021 

 
 
Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie: Mafstory (Októberfest) 
Odvysielané dňa:  26. 4. 2021 
Čas vysielania: od cca 22:57:17 h  
JSO:  

Vysielanie JOJ z nášho záznamového zariadenia o cca:  
 
cca  22:55:01 začiatok záznamu vysielania  
prebiehajúci reklamný blok 
obrazovo-zvukový predel 
sponzorské odkazy eTIPOS.sk, Skylink 
 
22:57:17 začiatok programu Mafstory  
Alinko sa teší, že je už päť rokov slobodným človekom. Banán, Béla aj Pipina sa tešia s ním, že pred 
piatimi rokmi ho pustili z basy. 
 
22:57:36 Ali kontruje: „Kurva, keďže je to už päť roky, čo som slobodný a poctivý človek, rozhodol 
som sa, že by sme to mali parádne osláviť.“ 
 
Prítomní prejavia veľkú radosť.  
 
22:57:48 Béla: „A konečne sa nadrbeme.“  
Ali: „Jáj, Béla, to sa nadrbeš, o tom nepochybuj! Tam bude chlastu, tam bude všeckého. My si 
urobíme žúr, pekne v kruhu priateľov a rodiny a nebudeme na ničom šetriť.“ 
 
Do miestnosti vchádza Milanko a upozorní Aliho, že by šetriť predsa len mali. 
 
22:58:06 Ali: „Kurva, Krtek, pýtal sa ťa nekdo nečo?!“ 
 
Pipina je zvedavá, prečo by mali šetriť. Aj Banánovi a Bélovi sa nezdá, že by mali na Aliho oslave 
šetriť. Milanko im vysvetlí, že ich tržby z predaja nelegálneho alkoholu klesli na nulu.  
Všetci sú veľmi prekvapení. Alino sa rozčúli. Milanko, zvaný Krtek, Aliho účtovník, mu vysvetľuje 
všetky dôvody poklesu tržby. Je to kvôli zvýšenému obsahu metylalkoholu v destilátoch. 
 
22:58:58 Banán zvýši hlas: „A to čo chceš povedať, ty chuj! Že náš chlast neni dostatočne kvalitný? 
On je kurva kvalitný. No. Akurát že te vignety sú trošku falošné aj s kolkami. Ale inak, obsah je, kurva, 
kvalitný!“ 
 
Ali žiada od Milanka vysvetlenie, či naozaj im hapruje predaj. Milanko sa snaží všetko vysvetliť. 
Hlavne to, že sa nepredáva absolútne nič. 
 
22:59:27 Ali: „Kurva! Takto mi pokaziť prípravy na oslavu. Okamžite zistiť, čo sa deje!“ 
 
Všetci sa poberú z miestnosti. Alino zastaví Pipinu a povie jej, že sa musí uskromniť. Pipina celkom 
nechápe slovu uskromniť. 
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23:00:15 Ali vysvetlí Pipine uskromnenie stručne: „Pipi. Dostaneš hovno!“ 
 
animovaný predel 
Pipina sedí v posteli a listuje časopis. Keď vidí prichádzať Alina, odhodí časopis na jeho stranu postele 
a uloží sa na spánok. 
 
23:00:33 Ali: „Jaj, Pipinečka moja zlatá, ja mám na teba takú chuť! Jaj, a ešte keď mi tú tvoju riťku 
tak otrčíš.“ 
Pipina ho trafí rukou. Alino je zarazený a zvedavý, čo je vo veci. 
Ali: „No, ale šak ja som tak nadržaný (Pritlačí sa zozadu k Pipine a urobí nohou pohyb akoby 
bicykloval.)  
Pipina: „Ano? Ja som zasa nadržaná na nové porschátko.“ Otočí sa Alinovi chrbtom. Alino jej 
vysvetľuje, že ich staré porsche je ešte v poriadku a on sám sa na ňom ešte rád vozí. 
Pipina: „Alinko. Tak ak sa na ňom sám tak rád vozíš, tak sa choď voziť sám a moju riťku nechaj na 
pokoji!“ 
Alino sa urazí. 
 
animovaný predel 
Ali, Pipina a Béla sedia v obývačke. Alino je zamračený, Pipina je urazená a Béla si ich doberá.  
 
23:01:32 Béla s fľaškou bieleho alkoholu: „Pipina, že ty zase vydieraš Aliho a nechceš mu dať?“ 
 
Pipina ho zahriakne. Vtom do miestnosti prichádza Milanko a Banán. Milanko začne vysvetľovať, že 
všetkému prišiel na kobylku. 
 
23:01:50 Alino ho nervózne posúri: „Ty kým sa k tomu prekobylkuješ, to by sa aj lačný dosral!“ 
 
Milanko s Banánom vysvetľujú, že sa dostali až do labákov, čo zistili a čo pre to spravili. Banán 
vysvetľuje, že úradníka chytil za slipy a vystrčil dole hlavou z 11. poschodia, až sa Milankovi hlava 
zakrútila. 
 
23:02:18 Alino stopne ich reči slovami: „Ale. Serem na tvoju krútiacu sa hlavu. Čo bolo v tých 
labákoch?“ 
 
Banán vysvetľuje, že v laboratóriách bolo veľa „chľastu“, okrem českého aj ten ich. Hlavne tam bolo 
veľké množstvo českého alkoholu v plastových bandaskách, obsahujúci metyl. To bol dôvod, prečo sa 
prestal predávať ich alkohol. 
 
23:02:44 Ali: „Kurva, jakí sú tí ľudia sprostí. Oni radšej oslepnú alebo zgegnú, len aby ušetrili zopár 
centov. Žebráci!“ 
 
Béla sa opäť napije bieleho alkoholu, lebo z rozprávania prítomných opäť vysmädol. 
Milanko pokračuje vo vysvetľovaní. Podotkne, že za všetko môže Mórvay.  
 
23:03:20 Alino hľadá v pamäti toto meno: „Také pridrbané maďarské meno. ...“ 
 
Alino sľúbi Pipine, že keď sa stretne s Mórvayom, bude biznis aj porsche. 
23:03:53 Béla: „A potom možno aj ten sex.“ 
 
animovaný predel 
Všetci sedia pri stole. Teta Márgit popíja kávu a veľmi si ju pochvaľuje. Ali vysvetľuje, že najlepšia je 
cibetková. Márgit sa čuduje, čo to môže byť za kávu. 
 
23:04:32 Béla: „Ale, počúvaj ma, ale aj tak ja nechápem, ale prečo sa tu mi sereme akože s touto 
kávou. Prečo ho radšej nechytíme za gule a nedotiahneme sem, ako to robíme so všetkými.“ 
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Ali: „Ty si jaké hovado. Čo to ty vyprávaš?! My sme slušní podnikatelia. Najprv toho Mórvaya sa 
pokúsime trošička ovplyvniť najlepšou kávou na svete, cibetkovou, a keď to nevyjde, až potom ho 
chytíme za gule. Nastúpi Banán s Drobcom.“   
Prichádza Milanko a vysvetľuje, ako sa získava cibetková káva. Teta Márgit rýchlo vypľuje kávu 
naspäť do šálky. Milanko vysvetlí, že Mórvay zaplavil trh lacným substrátom do kvetináčov. 
 
23:06:17 Alino sa rozčúli: „Kurva, toto ty mi povedz, jak sa dá robiť substrát do kvetináčov ultra 
lacne.“ 
Milanko mu vysvetlí, že z maďarského kalu. 
Ali: „Ale teraz ma už nasral. Toto né, že mi stúpil na otlak. On mi normálne stúpil na guli. Toto né. 
Urážka obrovská.“ 
 
Teta Márgit ten kal nepovažuje za zlý pre rastliny. Márgit sa prizná, že si trošku z neho kúpila pred 
miestnym úradom. 250 vriec.  
animovaný predel 
Alino s Bélom čakajú na ostatných. Alino je nervózny, lebo sa mu zdá, že čaká už pridlho. Béla ho 
ponúkne svojím alkoholom. 
Prichádza Banán s Drobcom a rozprávajú, čo zistili. 
Alino prikáže, aby Béla nalial všetkým a otupil tak emócie pri rozprávaní o Mórvayovi. 
 
23:09:07 Banán rozpráva o Mórvayovi, ktorý býva v Ostrihome a je stále doma. Banán: „... On je 
stále doma. Ešte aj kurvy mu nosia domov. Normálne dovnútra domov. On nikam nechodí, stačí ti?“ 
 
Drobec podotkne, že zistili, že Mórvay miluje pivo. Alino má nápad ho naň pozvať. Banán mu 
vysvetlí, že Mórvay vychádza z domu iba raz do roka na Októberfest do Mníchova. Alino rozhodne, 
že tam pôjdu s ním. Drobec ho schladí, že Októberfest už bol. 
 
23:09:57 Alino sa rozohní: „Jak bol?! Čo bol?! Však teraz je, kurva, október!“ 
 
Banán mu vysvetlí, že ten Októberfest býva vždy v septembri. 
 
23:10:17 Béla je tiež sklamaný: „Ale ja som sa už tešil, jak sa nadrbem. Tí Nemci sú dajakí sprostí.“ 
Ali: „Nevadí. Keď to tí sprostí Nemci tak dosrali, víte, čo my urobíme? My si urobíme vlastný 
Októberfest. A v októbri.“ 
Spoja to s Alinovou oslavou. Všetci sa návrhu potešia. 
Banán: „... Tam budú nenormálne cickaté oné čašníčky. Tam budú prostitútky, tam bude všecko, ešte 
aj pipa tam bude. Pipa.“ 
Ali: „Zlato, prostitútky, čašníčky. Tam budú všetci, čo v šoubiznisi nečo znamenajú. ... Kurva, všetci 
tam budú. Budú tam aj tí Ďáblici cigánski. Dobre, trošička vystužíme pódium, ale serme na to.“ 
Banán navrhuje aj kolotoč pre Drobca. 
Béla: „Ale, hovno. Tam musí byť veľa, veľa, veľa piva.“ 
Alino: „Tam musí byť veľa, veľa, veľa, veľa, veľa piva. Viete prečo? Nech sa tá kurva Mórvayovská 
s tým pivom aj zadrhne!“ 
 
animovaný predel 
Banán s Drobcom neskôr pred Alinom a Pipinou zhrnú svoj plán. Niektoré nimi vyhliadnuté stany zo 
skladu Červeného kríža by mali ísť do Mongolska.  
 
23:12:43 Ali: „Kurvy mongolské sú na zimu zvyknuté, né?“ 
 
Detailne rozoberajú, čo a kto všetko bude na Októberfeste. 
 
23:13:47 Alino je z predstavy vlastného Októberfestu nadšený: „Kurva, to tam bude taký Októberfest, 
že to Mórvay nemóže odmietnúť. ...“  
Telefonuje priamo Mórvayovi, aby ho osobne pozval. Mórvay si stanovuje podmienky. 
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Alino ich tlmočí: „Kurva že, že dójde len vtedy, keď tam bude spívat Chúlio Iglesias.“ 
Pipina: „No, takže sme v riti!“ 
Alino prikáže Banánovi a Drobcovi, aby doniesli Julia Iglesiasa hoci aj v zuboch. 
 
animovaný predel 
Pipina sedí s Alim pri stole. Pipina sa teší na Kvetu, s ktorou si chce pokecať. Prichádza teta Márgit. 
Prišla povedať, že nemôže ísť na festival. 
animovaný predel 
 
23:17:59 prerušenie 
obrazovo - zvukový predel 
− upútavka  
obrazovo - zvukový predel 
23:18:39 – 23:23:47 reklamný blok  
obrazovo - zvukový predel 
− upútavky   
obrazovo - zvukový predel 
sponzorský odkaz eTIPOS.sk 
 
23:26:56 pokračovanie programu Mafstory   
Alino vchádza do domu. Za ním kráča Banán s Drobcom a nesú nejakú osobu. Banán: „Do riti! To 
neni možné toto! Do riti!“ 
Alino: „Kurva, sem ho položte!“  
Alino je nahnevaný, Pipina vystrašená. Banán s Drobcom položia osobu na zem. Prizrie sa jej i Béla. 
Alino sa oborí na Krtka (Milanka): „Krtek, a ty tam nestoj! Pál do kúpeľne! Nebudeš tu stáť posratý 
v obývačke!“ 
 
Všetci sú prekvapení zo sledu udalostí. Banán spomenie celý priebeh. Až do určitého momentu. Alino 
je rozhorčený, keď si spomenie, ako uviedol speváka Julia Iglesiasa. 
Pipina nadvihne ruku ležiacej osoby so slovami: „Chudák Iglesias. Sa nestihol ani predstaviť.“ Jeho 
ruka bezvládne klesne naspäť na zem. 
Béla si čupne k mužovi a skonštatuje, že to dostal rovno medzi oči. Alino poznamená, že to neboli 
jeho chalani.  
 
23:28:09 Banán je rozhorčený: „Celé polobotky mám zasrané od, od Milanka, jak uteká v panike, 
rozumieš ma, od strachu. Idem sa prezuť.“ 
Ali: „Joj, do prdele! Keby tam aspoň nebolo toľko ľudí! Rozumíš, však keby sme ho odpratali, mohli 
sme žúrovať  doteraz.“ 
 
Prichádza teta Márgit a čuduje sa, čo za ožran leží na zemi. Spomenie si na dávnu príhodu o inom 
ožranovi. 
 
23:28:54 Márgit: „Ten sa ožral jak Gejza Báči, ale úplne, keď prvýkrát krstil svojho vnuka. No, tomu 
normálne do toho kočíka takto nagrcal. No a keď ho ukladal spať, tak drbol až do postieľky a tam spal 
do rána.“  
 
Béla jej vysvetlil, že to je spevák Julio Iglesias. Zastrelili ho. Márgit sa pýta, že prečo. Vtom zavolá 
telefonicky Imre Mórvay. Alino je zvedavý, či sa chce ospravedlniť, že nebol na Alinovom 
Októberfeste. 
 
23:30:19 Alino zrazu stíchne a následne na to povie: „Ano, rozumím. Akurát mi nad tým zostáva 
rozum stáť, ty chuj maďarský.“ 
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V miestnosti nastane ticho. Potom Alino povie, že Mórvay zabil Julia, i keď to bol jeho najobľúbenejší 
spevák. Údajne na výstrahu. Aj Alino tak vraj môže skončiť. Teta Márgit nechápe, lebo Alino tak 
predsa nevie spievať. 
animovaný predel 
Pipina je spolu s Alino v posteli. Pololežmo diskutujú. Pipina nechápe, že už nemajú peniaze na jej 
auto.  
Pipina loví v pamäti, v ktorom ich biznise by sa našli peniaze. Myslí si, že napríklad v bordeli. 
 
23:31:56 Alino: „Tak vďaka tým desiatim percentám, čo nám  vďaka tej kurve maďarskej 
Mórvayovskej zostalo, tak ti móžem kúpit, víš čo, akurát tak moped!" 
Pipina: „Tak ja neviem, Alinko, akože tak, potom kedy sa my dvaja budeme milovať?“ 
Alino: „Tak pokál ide len o to porschátko, tak asi nikdy!“ 
 
animovaný predel 
23:33:07 záver programu Mafstory  
sponzorské odkazy Skylink, eTIPOS 
 
obrazovo - zvukový predel 
23:33:32 začiatok programu Spackané operácie   
 
23:34:59 koniec záznamu  vysielania 

 
* * * 

 
Správne konanie č. 1184/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe Mafstory - 
Októberfest mohlo dôjsť k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa 
Jednotného systému označovania programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá. 

 
V rámci kontextuálneho výskytu  je predmetný program z kategórie komediálnych seriálov, ktorý 
preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. Charakterizuje ho jednoduchá 
dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta.  
 
Hlavnou dejovou líniou posudzovanej časti Mafstory Októberfest je pripravovaná oslava piateho 
výročia Alinovho prepustenia z basy. Ich eufóriu schladí Milanko, ktorý varuje, že tržby v ich 
obchodoch klesajú k nule. Kľúčové obchody s českým alkoholom prevzal akýsi Imre Mórvay, ktorého 
sa Ali potrebuje zbaviť. Snaží sa ho pozvať na svoju oslavu, pretože vie, že jeho slabinou je práve 
pivo. Mórvay sľúbi, že na oslavu príde, ak tam bude vystupovať jeho obľúbený spevák Julio Iglesias. 
V snahe zbaviť sa Mórvaya popravou svojím ostreľovačom usporiada vo Veľkom Mederi Októberfest 
aj so spomínaným spevákom. Počas tejto slávnosti je však Julio popravený strelnými ranami do čela. 
K poprave sa prizná Imre, ktorý to považuje za výstrahu Alinovi. 
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie. 
 
V rámci kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií sme posudzovali výrazy, ktoré v rámci 
programu odzneli a bolo sporné ich zaradenie medzi vulgarizmy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 
18 rokov.  
 
V rámci týchto výrazov odznel výraz kurva v rôznych podobách spolu 16 krát. Výraz kurva je vo 
svojej vlastnej podstate označením ženy živiacej sa prostitúciou. V danom programe bol použitý ako 
zanadávanie, vyjadrenie hnevu, či emócie, cit.: 
 
Ali kontruje: „Kurva, keďže je to už päť roky, čo som slobodný a poctivý človek, rozhodol som sa, že 
by sme to mali parádne osláviť.“ 
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Ali: „Kurva, Krtek, pýtal sa ťa nekdo nečo?!“ 
Banán zvýši hlas: „A to čo chceš povedať, ty chuj! Že náš chlast neni dostatočne kvalitný? On je, 
kurva, kvalitný. No. Akurát že te vignety sú trošku falošné aj s kolkami. Ale inak, obsah je, kurva, 
kvalitný!“ 
Ali: „Kurva! Takto mi pokaziť prípravy na oslavu. Okamžite zistiť, čo sa deje!“ 
Ali: „Kurva, jakí sú tí ľudia sprostí. Oni radšej oslepnú alebo zgegnú, len aby ušetrili zopár centov. 
Žebráci!“ 
Alino sa rozčúli: „Kurva, toto ty mi povedz, jak sa dá robiť substrát do kvetináčov ultra lacne.“ 
Alino sa rozohní: „Jak bol?! Čo bol?! Však teraz je, kurva, október!“ 
Ali: „Zlato, prostitútky, čašníčky. Tam budú všetci, čo v šoubiznisi nečo znamenajú. ... Kurva, všetci 
tam budú. Budú tam aj tí Ďáblici cigánski. Dobre, trošička vystužíme pódium, ale serme na to.“ 
Alino je z predstavy vlastného Októberfestu nadšený: „Kurva, to tam bude taký Októberfest, že to 
Mórvay nemóže odmietnuť. ...“  
Osobne telefonuje Mórvayovi, aby ho osobne pozval. Mórvay si stanovuje podmienky. 
Alino ich tlmočí: „Kurva že, že dójde len vtedy, keď tam bude spívat Chúlio Iglesias.“ 
Alino: „Kurva, sem ho položte!“ 
 
Vo svojej vlastnej podstate a význame voči konkrétnej osobe bol použitý 4x, cit.: 
Banán rozpráva o Mórvayovi, ktorý býva v Ostrihome a je stále doma. Banán: „... On je stále doma. 
Ešte aj kurvy mu nosia domov. Normálne dovnútra domov. On nikam nechodí, stačí ti?“ 
Alino: „Tam musí byť veľa, veľa, veľa, veľa, veľa piva. Viete prečo? Nech sa tá kurva Mórvayovská 
s tým pivom aj zadrhne!“), 
Ali: „Kurvy mongolské sú na zimu zvyknuté, né?“ 
Alino: „Tak vďaka tým desiatim percentám, čo nám  vďaka tej kurve maďarskej Mórvayovskej 
zostalo, tak ti móžem kúpit, víš čo, akurát tak moped!" 
  
Predmetný výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu a bol vyslovovaný zväčša samoúčelne.  
Uvedený výraz je natoľko hrubý a nevhodný, že ho považujeme v danom kontexte a spôsobe použitia 
ako „zahrešenie“ protagonistov za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých, rovnako tak aj 
v prípade jeho použitia ako nadávky voči osobe.   
 
Ďalšími výrazmi boli: 

- chuj – vulgarizmus (podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r.  
2006, 2011, 2015 vo význame  mužský pohlavný orgán, pohlavný úd alebo hanlivé označenie 
muža, v predmetnom prípade bol použitý ako nadávka mužovi) 

- nadrbeme, nadrbeš, sa nadrbem – vulgárny výraz (podľa Slovníka súčasného slovenského 
jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015, vo význame veľmi sa opiť), 

- pridrbané – slovo sa nenachádza v slovníku, ide však o expresívnu nadávku človeku alebo 
veci vo význame hlúpe, 

- drbol – expresívny výraz (podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N 
z r. 2006, 2011, 2015 vo význame spadnúť, tresnúť, zletieť), 

- hovado – expresívny výraz (vo význame nadávky voči konkrétnej osobe).  
 
V prípade vyššie analyzovaných  vyjadrení ide o expresívne, príp. vulgárne výrazy, ktoré v rámci 
kontextu, intenzity a spôsobu použitia považujeme za nevhodné pre maloletých do 15 rokov v súlade 
s označením programu, preto nie sú vo vzťahu k označeniu programu sporné. 
 
 
Z pohľadu kritéria obscénne vyjadrovanie sme posudzovali nasledovné scény, cit.: 
 
23:00:33 Ali: „Jaj, Pipinečka moja zlatá, ja mám na teba takú chuť! Jaj, a ešte keď mi tú tvoju riťku 
tak otrčíš.“ 
Pipina ho trafí rukou. Alino je zarazený a zvedavý, čo je vo veci. 
Ali: „No, ale šak ja som tak nadržaný (Pritlačí sa zozadu k Pipine a urobí nohou pohyb akoby 
bicykloval.)  
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Pipina: „Ano? Ja som zasa nadržaná na nové porschátko.“ Otočí sa Alinovi chrbtom. Alino jej 
vysvetľuje, že ich staré porsche je ešte v poriadku a on sám sa na ňom ešte rád vozí. 
Pipina: „Alinko. Tak ak sa na ňom sám tak rád vozíš, tak sa choď voziť sám a moju riťku nechaj na 
pokoji!“ 
 
23:01:32 Béla s fľaškou bieleho alkoholu: „Pipina, že ty zase vydieraš Aliho a nechceš mu dať?“ 

 
Vyššie citované vyjadrenia sa dotýkajú intímneho života hlavných postáv, Aliho a Pipiny. Predmetné 
vyjadrenia hoci majú obscénny charakter, je nesporné, že v danom humornom kontexte nedosahujú 
vysokú intenzitu. Máme za to, že zodpovedajú označeniu programu účastníkom konania.   
 
Vulgárne gestá ani obscénne gestá sme v rámci posudzovaného programu nezaznamenali.  
 
Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
 
Program obsahoval nad rámec označenia programu kritériá podľa ustanovenia: 
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie. 
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 26 min. čistý čas) a faktu, že scény s obsahom kritéria 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu 
je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  
 
Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká 
aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá 
v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným 
vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. 
Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných 
výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou 
líniou programu. 
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo. Je primárne určený 
na jednoduchú zábavu založenú na vtipoch, vulgarizmoch a sexuálnych narážkach prezentovanú v 
západoslovenskom nárečí bez morálneho posolstva. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie a 
s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 ods. 5 JSO, je 
klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov 
v plnej miere adekvátna.  
 

* * * 
 

SK č. 1187/SKO/2021 
 
Prepis/popis skutkového stavu 
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Monitorované vysielanie:  Mafstory - Cecky 
Deň vysielania:   12. 4. 2021 
Čas vysielania:   cca 23:08 hod. 
Označenie podľa JSO:          
 
(Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR, časy sú uvádzané cca) 
 
23:05:00 začiatok záznamu. 
Časť prebiehajúceho programu Inkognito  a záverečné titulky. 
Zvukovoobrazový predel/sponzorské odkazy Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s., Slovenská 
sporiteľňa a. s., Nay a. s., McDonalds s. r. o., zvukovoobrazový predel/ sponzorský odkaz Tipos, 
národná lotériová spoločnosť a. s. 
23:08:54 začiatok a zvučka programu Mafsory . 
„Mafiánska rodinka“ sedí v izbe a rozpráva sa. Ali prejde popri sediacej Pipine a vezme jej svoj mobil, 
v ktorom si ona prezerala fotky z včerajšieho mafiánskeho snemu, kde ona nebola.  
Banán: „To bol snem, čo? Šak tam bolo vác žrádla, jako som si vobec vedel predstaviť, to sa nedalo 
zežrať. A chlastu tam bolo toľko, čo sa nedalo ani vypiť.“ 
Béla: „Sprostosť, také neexistuje, všetko sa dá vypiť.“  
Pipina vyčíta Alimu, že na tom stretnutí nesmeli byť manželky a ani frajerky a pýta sa ho, prečo tam 
podľa fotiek všetky tie ženy boli a ona tam nebola.  
Ali: „Kurva, Pipinka, a já móžem za to, že ty kurvy mafiánske nepodarené nedodržujú pokyny a vodia 
si tam ženské?“ 
Milanko: „Ale veď oni si tam vždycky tie ženy nosia pre...“ Ali zazrie na Milanka. 
Banán: „A že jaké ženy tam boli, počúvajte ma, nenormálne ne? Tá Čiči, tá má kolkátky? Šestky kozy, 
né? A tá čokoládka Horvátová, tá má aspoň osmičky.“ 
23:10:10 na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Cecky.“ 
Ali Pipine povie, že keby sa nevŕtala v mobile, mohla byť doteraz spokojná a šťastná.  
Pipina: „Né, moj zlatý, né moj zlatý, ja ti poviem, o čom to je! Neberieš ma na snem, pretože mám 
menšie kozy, ako ostatné šlapky!“ 
Ali: „Ale, ale já? Moja zlatá, ty chceš povedať, že já, filántrop posudzujem ženy akože podľa toho, že 
či majú veľké alebo malé kozy?! Aj keď pravda, vačšie kozy by som též vedel znesť.“ 
Béla: „Ale né tak takto chlapi, chlapi buď... chlapi buďme teraz k sebe akože úprimní, hej? No, veľké 
kozy sú veľké kozy, to musí mať rád každý, né?“  
Banán: „Ale jasné, ja to milujem, rozumíš mňa, zebereš ty veľké balóny, a len sa medzi ne strčíš a brl, 
brl, brl, brl, brl a oni ťa fackajú z jednej aj z druhej strany, né?“  
Milanko: „No tak ja si náhodou na veľké prsia nepotrpím.“  
Ali: „Ale kúrva hen, to ten pravý sa nám ozval, jak keby sme nevedeli, čo za koláče kysnú tej tvojej 
Katúške v podprde.“ 
Pipina: „Takže ja vám véľmi pekne ďakujem. Vieš čo, Alinko? Na najbližší snem idem s tebou a ver 
mi, že aj tie najväčšie cecky budú popri tých mojich vyzerať ako fazuľky pod kobercom!“ 
23:11:50 Animovaný predel. Milanko vchádza do Banánovej spálne a obdivuje jeho kvetinu 
Spatifulum. Pýta sa ho, čo dáva do zálievky alebo či ju prisvecuje.  
Banán: „Počúvaj ma Krtek, čo si sem prišiel si honiť nad mojimi kytkami, alebo čo?“ 
Milanko: „Pardon, pardon, som len botanik.“ Milanko rozpráva Banánovi, že treba Pipinu odviezť 
do nemocnice, lebo Ali je na masáži a Drobec nemôže, lebo potom odvezie nevidiaceho maséra. 
Banán: „Kurva, tak, aby si tu človek robil šecko sám, né? Do riti!“ Banán nahnevane odíde. 
Milanko chce znova vedieť od Drobca jeho pestovateľské tajomstvo, čo dáva kvetom. On vraví, že sa 
s nimi rozpráva a keď sa s nimi rozpráva, lepšie rastú. A treba to robiť s láskou.  
23:14:01 Animovaný predel. V Aliho pracovni všetci sedia a Ali s Milankom sa rozprávajú.   
Ali: „Počúvaj ma Krtek, včera sme s Banánom na tej jeho veľkej telke kukali jeden taký parádny film 
dokumentárneho typa a pri tej príležitosti som si já, kurva všimol jednu zásadnú nepatričnosť... 
nepatričnosť kvetinového charaktera. Prosím ťa, vysvetli mi ty, jak je to možné, že Banán má nádherné 
krásne kvetiny a ja mám hen jakú hnusnú oščatú slamu, jak v zlom hoteli?“  
Milanko: „Ja sa starám o tie kvietky s láskou, oni dostávajú všetko, čo potrebujú, vážne, vážne.“  
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Ali: „Ano? Ano? A čo sú potom také škaredé?“  
Béla: „Jáj, Ali. A ty sa čo čuduješ? Veď sa kukni na toho Milana, celý je taký škaradý, no tak aj 
kvetiny sú potom také škaradé.“ 
Banán: „No hovoríš dosť logicky, ano Belinko, o moje kvety sa predsa stará osvalený Drobec, tak 
musím mať aj krásne osvalené kvety, že? O tvoje sa stará kto? Krtek, tak sú aké? Chujovskéé.“ 
Ali: „Chuj,“ ukáže na Milana a vzápätí na kvetinu „chujovské,“ ostatní sa zasmejú. 
Milan nahnevane odchádza. Vo dverách sa stretáva s Pipinou, ktorá hrdo vchádza do miestnosti 
pochváliť sa svojimi novými prsiami. 
Pipina: „Nó?“ 
Banán: „To sú kozičky toto, toto neni normálne, šak za toto, za toto by sa nemusel hanbiť, ani 
nemusela hanbiť ani Džor... Džordan.“ 
Pipina: „Nó? Tak teraz nech sa Irina aj Čiči ku mne postavia. Čo, Alinko? Spokojný?“  
Ali: „Fúha, teda ja, ja by som povedal, že sú až také, jak by som povedal že, že grandiózne. Počuj 
Pipi, ale nedohodli sme sa, že budú trošička menšie?“ 
Banán: „Čo blázniš, jak menšie, však sú akurát, veď to je neskutočné toto, a koľko môže vážiť taký 
jeden cecek?“ 
Béla: „No ja, ja to mám v oku, tak ja myslím, že tak päť kilo? Teda jeden, dva, to je desať kilo? 
Počúvaj Pipina, teba z toho nebolí chrbát?“ 
Pipina: „No, tak pre krásu musí človek trpieť.“ 
Ali: „Víš, ja teda som trošička aj predpokladal, že ty z tých vrchov si urobíš také kopce, čo kopce, 
kopčiská, ale totok, šak totok sú živé veľhory, čo veľhory, šak totok sú, totok sú normálne že 
osemtisícofky, však na ty by aj Messner kukal jak puk.“ 
23:17:23 Animovaný predel. „Mafiánska rodina“ sedí v izbe a pochutnáva si na pomazánke tety 
Márgit. Chutí im a vychvaľujú ju. 
Béla: „A jak sa po nej bude chľastať, že?“  
Teta Márgit: „Inak volala sa Ildi, tá sviňa, čo som z nej narobila tú pomazánku, aj škvarky. 
Dajté si, no. Ozaj, a kde je Sóso?“  
Béla: „Jáj, tak Márgit, váš Sóso včera stretol také dvojičky, dosť nadržané. Boli dve, tak ich zobral na 
výlet do Lipótu, že sa, že sa trošku vymáčajú v termálnej vode.“ 
Márgit tam už tiež bola s kamarátkami a rozpráva, ako im termálna voda vyliečila otlaky na nohách a 
hemoroidy.  
Ali s Pipinou vojdú do izby: „Kurva, nemáme kávu?“  
Milanko: „Dajte si oškvarky, sú božské.“ 
Ali: „Žádne oškvarky nechcem.“   
Béla: „Ale Ali, čo je to s tebou?“ 
Ali: „To sa opýtajte tuto pani „boľavý dekolt“. Ja sa tých ceckov chcem dotknúť a už kričí že au  au, 
ni Ali ne bolí, bolí.“ 
Pipina: „Alinko, však som po operácii.“ 
Teta Márgit: „Ale pekne ti ich urobili, ty prsícka.“ 
Ali: „Šak ja som si len prdol v posteli a už kričala au. Skurvený život, načo sú mi také cecky, keď sa 
ich ani dotknúť nemožem!“ 
Pipina: „Tak a čo mám robiť Alinko, no? Neboj sa, šak keď sa to zahojí, bude to lepšie.“ 
Ali: „No lepšie, lepše, jasné, lepše, ale dovtedy mi explodujú guli, alebo sa samovznietia.“ 
Teta Márgit: „Ale Alinko, mal by si mať trošku toleráncie v sebe, však to chúďa, to neni sranda, také 
velké prsícka nosiť so sebou, víš jaká to je námaha, na?“ 
Pipina: „Keď ja som nevedela, že to bude takto boleť. A navyše, ja teraz nemám podprdu, všetky sú mi 
malé, no tak, tak už niečo povedzte, čo ste všetci ticho?“ 
Teta Márgit: „A dosť, čo všetci čumíte na jej prsicka, no! Presne tak Alinko, ty sa uvedom, veď tá 
žena potrebuje nové podprsenky, choď a kúp jej!“ 
Teta Márgit: „Pipinka, ja ti nečo povím, na chlapov sa nedá spoľahnúť. Jedine, na koho sa móžeš 
spoľahnúť som ja, tvoja teta Márgit. Podívaj sa, na, páči sa ti, to je ode mňa, moja. Uvidíš, jak sa 
v nich budeš dobre cítiť, v tej podprsénke, jak já pred 40 rokmi, keď som kojila mojho Sósa, no, vidíš, 
ešte, ešte doteraz je tam zaschnutý tá škvrna, no, od mojho mléčka.“ 
23:21:34 Animovaný predel. Prerušenie programu.  
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zvukovo-obrazový predel, sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a.s., zvukovo-
obrazový predel, upútavka na program Slovania , zvukovo-obrazový predel, reklamný blok 
(trvanie cca 06:00 min.), zvukovo-obrazový predel, upútavky na programy Dom snov , Prvý človek 

, Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive , Nový život , zvukovo-obrazový predel/ Slovania, zvukovo-
obrazový predel, sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a.s. 
 
23:31:28 pokračovanie programu Mafstory. 
V izbe sú Banán s Alim a rozprávajú sa.  
Banán: „Teda ja, ja keby som mal také cicky, tak vieš čo, tak ja si normálne na tú jednu cicku lahnem, 
takto a s druhú, s druhú by som si zakryl ksicht a dusil by som sa od rozkoše, hh, hh.“  
Ali: „Šak kurva, šak to by sa aj dalo, len keby ju furt neboleli.“ 
Banán: „Ty a neskúšal si jej dať toho svojho presvedčováka medzi ne?“ 
Ali: „Joj chlapec skúšal, skúšal normálne, víš. Ale ja som sa tak jemne k nej nasunul, ty ale ja keď 
som videl ty gigantické záležitosti, ten môj presvedčovák vedľa nej vyzeral tak titérne, že som si to 
rozmyslel.“ 
Banán: „Ale zase, ja by som tu bombu, víš čo, by som normálne s jednú ruku miešal jednu cecku, by 
som miešal tu a s druhú ruku by som miešal druhú cecku a miešal by som jak doktor pekár až do 
gigantických chlebov, velké zemákové. Jój ty, a potom, potom by som sa postavil akože nič,“ postaví 
sa, „len by som tak nenápadne išel zezadu, víš, ona predklonená a začal by som dorážať, dorážať a až 
by som ich rozhýbal ty, takto by som ich rozhýbal normálne takto, jak zvony na mederskom kos, ko, ko, 
kostole.“ Rozrušený si sadne s prekríženými nohami na gauč. 
Ali sa postaví do predklonu a ukazuje rukami: „Počkaj, počkaj Banán, jako a jako ten zvon by akože 
behal takto, alebo takto by behali, ty.“ 
Banán: „Jój.“  
Ali:  „Jój, zlatý moj, ja sa presne toto chystám robiť na tej dovolenke, ja už sa nevím dočkať.“ 
Banán: „Joj, ja keď si spomeniem, že vy tam budete ležať na tom hoteli, sami dvaja, ona vyzlečená 
a lén ták jej budeš krémovať ty krásne opálené veľké cicky krémom, tak, tak nežne, tak jemne, tak, tak, 
tak.“  
Ali: „Prestaň už prestaň preboha prosím ťa, normálne ťa pýtam, veď mne sa postaví cicina, jak sa ja 
potom pripášem v lietadle, šak budem mať problém.“  
Pipina: „No, takže, ja som hotová Alinko, môžeme ísť, zbalila som si päť plaviek a všetky tie nové 
veci, čo som si kúpila.“ 
Ali: „Kúpila, kúpila, ale ja som to zaplatil, nó a keď mi pípla smska s výpisom, som myslel, že si 
kúpila auto vačšieho typa sedemmiestneho.“ 
Pipina: „Alinko, tak hádam chceš, aby som bola na dovolenke pekná, né? To ako čo, mám nakupovať 
u Číňana?“ 
Ali: „No ale šak to pŕ, moja, šak to ja ti doprajem, a hlavne teraz, keď vidím, že sa to všecko dáva do 
porádku, že to prestáva boleť. No, no poďme šup šup na dovolenku, poďme hop hop hop, poďme.“ 
Pipina: „Čau Banán.“ 
Banán: „Čau dovolenkáris.“ 
Ali: „Servus, čau.“ 
Banán: „Alinko, tak si to uži ... Ali a keby si náhodou počul pri tom Červenom mori, ako bije 
mederský zvon, tak...“ 
Ali: „Tak ti pošlem pohľadnicu, servus.“ 
Banán: „Ách, ach, och, a ach.“ 
23:34:38 Animovaný predel. Milanko vojde do Banánovej izbe a skryje sa. Vojde tam Drobec 
a usmieva sa na kvetiny, hladká ich a ovoniava. Zrazu uvidí jednu zvädnutú a usušenú. Chytí ju do 
ruky a obzerá ju. 
Drobec: „Tak tebe sa nechce rásť, čo? Táto fešanda tu nechce rásť a to sa nerobí!“ Hovorí prísne 
a hodí ju do koša. 
Drobec: „Tak teda budete rásť? Budete? Nechcete dopadnúť, ako táto tu, že?“ Ukazuje na kvetinu v 
koši a Milan s úsmevom spoza postele prikyvuje.  
23:35:39 Animovaný predel. Milanko, Béla a Drobec večerajú a teta Márgit im naberá jedlo.   



 43 

Teta Márgit: „No tak čo, moje zlatíčka, chutí vám, chutí? Ano? Aj hurečky, aj klbásky? No ja ti dám 
ešte, poď sem moje zlatíčko, žebrácku kašu, len sa najedz.“ 
Milanko: „Nechápem, ako takúto dobrotu mohol niekto mohol nazvať že žobrácka kaša.“ 
Béla: „Jháj, lebo oni vedeli, že ju bude žrať taký žebrák, jako ty, ha ha.“ 
Ali: „No pekne, zase žerete, hnidy?“ 
Béla: „Ali, vy ste už tu? Čo s... čo sa stalo?“ 
Ali: „Posraté cecky. Ty Pipenine kozy nám z celej dovolenky urobili jednu obrovskú Sodomu – 
Gomoru. Víte, jak si nakúpila ty nové plavky?“ 
Teta Márgit: „Ale šak samozrejme, že víme, šak si ich nakúpila tolko že to nebolo normálne, to ne jak 
já, ja mám jedny univerzálne, černé s takými volánikmi a toto. No, sú síce už dlhší čas, né, ich nosím, 
na zadku sú trochu redšie, ale keď neotŕčam prdel dá sa, ne?  
Ali: „Dal by boh, aby mala také, jak vy Márgit, dal by Boh. Ale né, ona né, ona si nakúpi rôzne, no, 
kurva. Prvý deň si dala ty farebné, že ideme pekne pri tom Červenom mori, že šnorchlovať, ne? Že 
hladať Néma a tak, ne?“ 
Béla: „A našli ste ho? Ha, ha, ha.“ 
Ali: „Ale kurva, šnorchlovať sme šnorchlovali, akurát potom, keď sme si porovnávali obrázky, fotky, 
né, tak ja som tam mal krásne že korály víš, krásna farba, nádhera a ona len nebo.“  
Milanko: „No, toto je jasné, lebo z fyzikálneho hľadiska vztlak tých obrovských pŕs nedovolil Pipine 
sa potopiť, tak musela stále plávať na chrbte.“ 
Ali: „Ale potom si dala ty zelené, jak ideme k moru, tak zrazu ti vyskočí taký hnusný Arab s takým 
nožiskom, že krájač melónov, že či nechceme ty melóny nakrájať.“  
Teta Márgit: „Jézuš mariát, on jej chcel nakrájať kózy?“ 
Milanko: „No dobre, no tak nie vždy všetko vyjde, ale aj tak  si nemyslím, že farba jej plaviek 
a problémy s prsami mohli úplne zničiť vašu dovolenku.“ 
Ali: „Myslíš? Myslíš? Ale potopený tanker, to je už dosť pádny argument, né?“ 
Teta Márgit: „Alinko, jaký tanker?“ 
Ali: „Normálne si dala také ty červené plavky, jak sa tam tak vznášala na tej vode, tak okolo plával 
tanker, né? Kapitán vidí, že červené bóje a v reči námornej červené bóje znamená nebezpečie 
podmorské. Tak sa zlakol, otočil ten tanker a dŕb, najebal to na plytčinu rovno. Vybavené.“ 
Béla: „Ohohohó, tak ale toto nasere.“ 
Ali: „No to nasere, to nasere, ale potom si dala černé cica, černé si dala, sa tam vzáša 30 metry od 
brehu a taký vorvaň to videl, sa jej nasosal na ty kozy, že chce nakojiť. Ona ti začala hučať, na tom 
cecku ti ho dotáhla na breh, toho vorvaňa a tam vyskočil Greenpeace aj pobrežná stráž, že či nevíme 
čítať, že zvieratá sa nemajú kŕmiť. Pod pokutú.“ 
Béla: „No tak a ja ti teraz poviem, že už ti všetci tuná chápeme, že si tak strašne frustrovaný.“ 
Ali: „No, to ano.“ 
Teta Márgit: „Ozaj a kde je Pipina?“ 
Ali: „Ale colníci si ju nechali na letisku, im boli podozrivé tie jej koziská.“ 
Vojde Pipina. Pipina: „Tak toto je neskutočné, tak si predstav Alino, normálne mi röntgenovali prsia, 
že či v nich niečo nepašujem.“ 
Béla: „A pašovala si?“ 
Pipina: „Debil!“ Béla sa zasmeje. 
Pipina: „Alinko, Alinko moj krásny, tieto prsia sú prekliate, ja ich už nechcem.“  
Ali: „Víš, že ani ja?“  
Pipina: „Alinko, keď mi slúbiš, že ma so sebou vezmeš na najbližší zraz kápov, tak ja si ich dám 
zmenšiť.“ 
Ali: „Slubujem Pipinka, slubujem, ale ty mi slúb, že sa zbavíš týchto dvoch votrelcov.“ 
23:39:54 Animovaný predel. Pipina leží v spálni na posteli, Ali vojde dovnútra. 
Ali: „Pipíí, ooch, dneska je ten deň... už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“ 
Pipina: „Celkom a nevedia sa dočkať, kedy sa s nimi pohráš.“ 
Ali: „A toto mi ani nehovor, lebo ja už sa neudržím, och.“ 
Pipina: „Tak sa nedrž.“ 
Ali: „Och, jój cica, ja už som taký nadržaný, moje gule sú už plné, jak hlava talentovaného prváka.“ 
Ali vojde k nej pod paplón, Pipi výska. Ali si zarazene pod paplónom obzerá jej prsia. „Pipi?“ 
Zamyslený si sadne. „Nedala si si ich zmenšiť nejako priveľmi?“  
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23:40:59 Animovaný predel. Milanko stojí nad kvetom v Aliho pracovni. 
Milanko: „Takže ty rásť nebudeš, hej? Nebudeš, tak sa pozri, čo ti ja urobím. Zdvihne kvet do výšky 
očí a listy sa mu obtierajú o tvár.“ Milanko zápasí s kvetom a položí ho. „Au, au, au, ale veď biť sa 
hneď nemusíš.“ 
23:41:37 Animovaný predel. Ukážka nevydarených scén, titulky v pozadí. Teta Márgit nakladá jedlo 
Milankovi. Scéna, keď Ali vojde k Pipine do spálne. 
Ali: „Už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“  
Pipina: „Hmm. Celkom a nevedejú sa dočkať. Nevedejú,? Tak  ja som normálna?“ 
Ali: „Už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“  
Pipina: „Hmm, už celkom a nevedejú, nevedejúú sa dočkááť“ 
 
23:42:25 záverečný titulok programu Mafstory   
koniec programu.  
 
23:42:26 zvukovo-obrazový predel/ sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a.s., 
zvukovo-obrazový predel.  
23:42:41 začiatok programu Spackané plastické operácie II.  

 
* * * 

 
Správne konanie č. 1187/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že účastník konania odvysielal dňa 12. 4. 
2021 o cca 23:08 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Cecky, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých 
hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne posolstvo 
programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru o vekovej 
vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetná epizóda má názov Cecky a jej témou bolo zväčšenie Pipininých pŕs. Pipina si uvedomí, že 
ju Ali neberie na mafiánske snemy, lebo má malé prsia. Dá si ich teda zväčšiť. Zväčšené prsia jej 
komplikujú život na dovolenke aj doma, preto ide na operáciu na ich zmenšenie. Doma v „mafiánskej 
rodine“ zatiaľ Milanko rieši, ako mať také krásne izbové kvetiny ako Drobec a Teta Márgit navarí 
dobré jedlo pre domácich.   
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. 
 
V predmetnom programe odznel výraz „kurva“ celkovo v štyroch obmenách („kurva“, „kúrva“, 
„kurvy“, „skurvený“) spolu 10x. Tento výraz bol vo všetkých prípadoch použitý v kontexte 
zanadávania si/vulgárneho povzdychu, či zahrešenia si. Podľa kodifikačných príručiek slovenského 
jazyka je tento výraz definovaný ako vulgarizmus. Kancelária Rady uvádza konkrétne časti programu, 
v ktorom bol predmetný výraz použitý:  
Ali: „Kurva, Pipinka, a já móžem za to, že ty kurvy mafiánske nepodarené nedodržujú pokyny a vodia 
si tam ženské?“ 
Ali: „Ale kúrva hen, to ten pravý sa nám ozval, jak keby sme nevedeli, čo za koláče kysnú tej tvojej 
Katúške v podprde.“ 
Banán: „Kurva, tak, aby si tu človek robil šecko sám, né? Do riti!“ 
Ali: „Počúvaj ma Krtek, včera sme s Banánom na tej jeho veľkej telke kukali jeden taký parádny film 
dokumentárneho typa a pri tej príležitosti som si já, kurva všimol jednu zásadnú nepatričnosť... 
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nepatričnosť kvetinového charaktera. Prosím ťa, vysvetli mi ty, jak je to možné, že Banán má nádherné 
krásne kvetiny a ja mám hen jakú hnusnú oščatú slamu, jak v zlom hoteli?“  
Ali s Pipinou vojdú do izby: „Kurva, nemáme kávu?“  
Ali: „Šak kurva, šak to by sa aj dalo, len keby ju furt neboleli.“ 
Ali: „Dal by boh, aby mala také, jak vy Márgit, dal by Boh. Ale né, ona né, ona si nakúpi rôzne, 
no, kurva. Prvý deň si dala ty farebné, že ideme pekne pri tom Červenom mori, že šnorchlovať, ne? Že 
hladať Néma a tak, ne?“ 
Béla: „A našli ste ho? Ha, ha, ha.“ 
Ali: „Ale kurva, šnorchlovať sme šnorchlovali, akurát potom, keď sme si porovnávali obrázky, fotky, 
né, tak ja som tam mal krásne že korály víš, krásna farba, nádhera a ona len nebo.“  
Ali: „Šak ja som si len prdol v posteli a už kričala au. Skurvený život, načo sú mi také cecky, keď sa 
ich ani dotknúť nemožem!“ 
 
Predmetný výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je natoľko hrubý 
a nevhodný, že ho považujeme v danom kontexte a spôsobe použitia ako „zahrešenie“ protagonistov 
za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.   
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný taktiež  výskyt výrazu „najebal“. 
Ali: „Normálne si dala také ty červené plavky, jak sa tam tak vznášala na tej vode, tak okolo plával 
tanker, né? Kapitán vidí, že červené bóje a v reči námornej červené bóje znamená nebezpečie 
podmorské. Tak sa zlakol, otočil ten tanker a dŕb, najebal to na plytčinu rovno. Vybavené.“ 
 
Slovotvorným základom sporného výrazu je výraz „jebať“. Tento výraz je Slovníkom súčasného 
slovenského jazyka definovaný ako vulgarizmus.  Máme za to, že v predmetnom prípade ide o natoľko 
hrubý a intenzívny výraz označujúci narazenie osoby do prekážky, že je nutné ho vyhodnotiť ako 
vulgarizmus nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chuj“ a jeho derivácia „chujovské“, ktoré boli 
použité celkovo v počte 2x. Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka slovo chuj predstavuje 
vulgárny výraz označujúci mužský pohlavný orgán, pohlavný úd a takisto aj hanlivé označenie muža - 
nadávka mužovi.  Išlo o nasledovnú scénu: 
Banán: „No hovoríš dosť logicky, ano Belinko, o moje kvety sa predsa stará osvalený Drobec, tak 
musím mať aj krásne osvalené kvety, že? O tvoje sa stará kto? Krtek, tak sú aké? Chujovskéé.“ 
Ali: „Chuj,“ ukáže na Milana a vzápätí na kvetinu „chujovské,“ ostatní sa zasmejú. 
 
Máme za to, že predmetné výrazy použité v danom kontexte nedosiahli takú intenzitu, aby boli 
vyhodnotené ako nevhodné pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tieto zodpovedajú 
označeniu programu. 
 
Výrazy „gule“, „guli“, ktorý je podľa Synonymického slovníka slovenčiny vulgárnym výrazom 
označujúcim časť samčieho pohlavného ústroja cicavcov. V danom prípade boli použité Alim na 
označenie jeho semenníkov.  
Ali: „No lepšie, lepše, jasné, lepše, ale dovtedy mi explodujú guli, alebo sa samovznietia.“ 
Ali: „Och, jój cica, ja už som taký nadržaný, moje gule sú už plné, jak hlava talentovaného prváka.“ 
 
Kancelária Rady sa nazdáva, že predmetné výrazy použité v danom kontexte nedosiahli takú intenzitu, 
aby boli vyhodnotené ako nevhodné pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tieto 
zodpovedajú označeniu programu. 
 
Výrazy „cecky“ (3x), „cicky“ (3x), „cecek“ (4x), „cecúšiky“ (3x) odzneli v programe spolu celkovo 
13-krát a podľa Synonymického slovníka slovenčiny ide o vulgárny výraz pre ženskú poprsie.  
Pipina: „Takže ja vám véľmi pekne ďakujem. Vieš čo, Alinko? Na najbližší snem idem s tebou a ver 
mi, že aj tie najväčšie cecky budú popri tých mojich vyzerať ako fazuľky pod kobercom!“ 
Banán: „Čo blázniš, jak menšie, však sú akurát, veď to je neskutočné toto, a koľko môže vážiť taký 
jeden cecek?“ 
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Ali: „Šak ja som si len prdol v posteli a už kričala au. Skurvený život, načo sú mi také cecky, keď sa 
ich ani dotknúť nemožem!“ 
Banán: „Teda ja, ja keby som mal také cicky, tak vieš čo, tak ja si normálne na tú jednu cicku lahnem, 
takto a s druhú, s druhú by som si zakryl ksicht a dusil by som sa od rozkoše, hh, hh.“  
Banán: „Ale zase, ja by som tu bombu, víš čo, by som normálne s jednú ruku miešal jednu cecku, by 
som miešal tu a s druhú ruku by som miešal druhú cecku a miešal by som jak doktor pekár až do 
gigantických chlebov, velké zemákové. Jój ty, a potom, potom by som sa postavil akože nič,“ postaví 
sa, „len by som tak nenápadne išel zezadu, víš, ona predklonená a začal by som dorážať, dorážať a až 
by som ich rozhýbal ty, takto by som ich rozhýbal normálne takto, jak zvony na mederskom kos, ko, ko, 
kostole.“ Rozrušený si sadne s prekríženými nohami na gauč. 
Banán: „Joj, ja keď si spomeniem, že vy tam budete ležať na tom hoteli, sami dvaja, ona vyzlečená 
a lén ták jej budeš krémovať ty krásne opálené veľké cicky krémom, tak, tak nežne, tak jemne, tak, tak, 
tak.“  
Ali: „Posraté cecky. Ty Pipenine kozy nám z celej dovolenky urobili jednu obrovskú Sodomu – 
Gomoru. Víte, jak si nakúpila ty nové plavky?“ 
Ali: „No to nasere, to nasere, ale potom si dala černé cica, černé si dala, sa tam vzáša 30 metry od 
brehu a taký vorvaň to videl, sa jej nasosal na ty kozy, že chce nakojiť. Ona ti začala hučať, na 
tom cecku ti ho dotáhla na breh, toho vorvaňa a tam vyskočil Greenpeace aj pobrežná stráž, že či 
nevíme čítať, že zvieratá sa nemajú kŕmiť. Pod pokutú.“ 
Ali: „Pipíí, ooch, dneska je ten deň... už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“ 
Pipina: „Celkom a nevedia sa dočkať, kedy sa s nimi pohráš.“ 
23:41:37 Animovaný predel. Ukážka nevydarených scén, titulky v pozadí. Scéna, keď Ali vojde 
k Pipine do spálne. 
Ali: „Už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“  
Pipina: „Hmm. Celkom a nevedejú sa dočkať. Nevedejú,? Tak  ja som normálna?“ 
Ali: „Už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“  
Pipina: „Hmm, už celkom a nevedejú, nevedejúú sa dočkááť“ 
 
Výrazy „kozy“ (8x), „kózy“ (1x), „kozičky“ (1x), „koziská“ (1x) ozneli v programe spolu celkovo 11-
krát a podľa Synonymického slovníka slovenčiny ide o vulgárny výraz pre prsníky.  
Banán: „A že jaké ženy tam boli, počúvajte ma, nenormálne ne? Tá Čiči, tá má kolkátky? Šestky kozy, 
né? A tá čokoládka Horvátová, tá má aspoň osmičky.“ 
Pipina: „Né, moj zlatý, né moj zlatý, ja ti poviem, o čom to je! Neberieš ma na snem, pretože mám 
menšie kozy, ako ostatné šlapky!“ 
Ali: „Ale, ale já? Moja zlatá, ty chceš povedať, že já, filántrop posudzujem ženy akože podľa toho, že 
či majú veľké alebo malé kozy?! Aj keď pravda, vačšie kozy by som též vedel znesť.“ 
Béla: „Ale né tak takto chlapi, chlapi buď... chlapi buďme teraz k sebe akože úprimní, hej? No 
veľké kozy sú veľké kozy, to musí mať rád každý, né?“  
Banán: „To sú kozičky toto, toto neni normálne, šak za toto, za toto by sa nemusel hanbiť, ani 
nemusela hanbiť ani Džor... Džordan.“ 
Ali: „Posraté cecky. Ty Pipenine kozy nám z celej dovolenky urobili jednu obrovskú Sodomu – 
Gomoru. Víte, jak si nakúpila ty nové plavky?“ 
Teta Márgit: „Jézuš mariát, on jej chcel nakrájať kózy?“ 
Ali: „No to nasere, to nasere, ale potom si dala černé cica, černé si dala, sa tam vzáša 30 metry od 
brehu a taký vorvaň to videl, sa jej nasosal na ty kozy, že chce nakojiť...“ 
Ali: „Ale colníci si ju nechali na letisku, im boli podozrivé tie jej koziská.“ 
 
Napriek tomu, že vo všetkých uvedených prípadoch ide o hanlivé označenie pre ženské poprsie, ktoré 
nie je v spoločnosti v bežnej komunikácii prípustné, máme za to, že predmetné výrazy použité 
v danom kontexte nedosiahli takú intenzitu, aby boli vyhodnotené ako nevhodné pre celú vekovú 
skupinu maloletých. Máme za to, že tieto zodpovedajú označeniu programu. 
 
V programe sme zaznamenali aj výskyt výrazu „honiť si“. Synonymický slovník slovenčiny 
predmetný výraz vo význame vykonávania onánie definuje ako vulgárny výraz. V uvedenom prípade 
v tomto význame aj odznel.  Máme však za to, že predmetný výraz odvysielaný v tomto kontexte 
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nedosahuje takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo potrebné klasifikovať ako výraz nevhodný pre 
celú skupinu maloletých divákov.  
Banán: „Počúvaj ma Krtek, čo si sem prišiel si honiť nad mojimi kytkami, alebo čo?“ 
 
V predmetnom programe odzneli aj ďalšie výrazy, ktoré sa svojou nízkou intenzitou a charakterom 
nedostávajú do rozporu s označením programu. Išlo o nasledovné výrazy: 
 
Výraz „žežrať“, „žrať“, „žerete“ vo význame prijímať potravu, jesť (o ľuďoch) je podľa Krátkeho 
slovníka slovenského jazyka definovaný ako hrubý výraz a výraz „žrádlo“ vo význame expresívneho 
vyjadrenia pre jedlo, stravu.  
Banán: „To bol snem, čo? Šak tam bolo vác žrádla, jako som si vobec vedel predstaviť, to sa 
nedalo zežrať. A chlastu tam bolo toľko, čo sa nedalo ani vypiť.“ 
Béla: „Jháj, lebo oni vedeli, že ju bude žrať taký žebrák, jako ty, ha ha.“ 
Ali: „No pekne, zase žerete, hnidy?“ 
Banán: „To bol snem, čo? Šak tam bolo vác žrádla, jako som si vobec vedel predstaviť, to sa nedalo 
zežrať. A chlastu tam bolo toľko, čo sa nedalo ani vypiť.“ 
 
Výrazy „chľastu“, „chľastať“ sú Synonymickým slovníkom slovenčiny definované ako expresívny 
výrazy pre nadmerné pitie alkoholických nápojov, opíjanie sa alebo pijatiku.  
Banán: „To bol snem, čo? Šak tam bolo vác žrádla, jako som si vobec vedel predstaviť, to sa nedalo 
zežrať. A chlastu tam bolo toľko, čo sa nedalo ani vypiť.“ 
23:17:23 Animovaný predel. „Mafiánska rodina“ sedí v izbe a pochutnáva si na pomazánke tety 
Márgit. Chutí im a vychvaľujú ju. 
Béla: „A jak sa po nej bude chľastať, že?“  
 
Výraz „sprostosť“ je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka definovaný ako expresívny výraz 
vo význame sprostý čin, sprostá reč, nerozum, hlúposť. 
Béla: „Sprostosť, také neexistuje, všetko sa dá vypiť.“ 
 
V programe odznel aj výraz „do riti“ ktorý je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka 
expresívnym výrazom. Ide o slovné spojenie používané na zahrešenie, keď je človek nahnevaný alebo 
prekvapený. V danom prípade bol použitý na vyjadrenie emócií, zdôraznenie mienenej skutočnosti. 
Banán: „Kurva, tak, aby si tu človek robil šecko sám, né? Do riti!“ 
 
V predmetnom programe bol ďalej zaznamenaný výraz „dŕb“ odvodený od slova „drbať“. Výraz 
„drbnúť“ je Slovníkom súčasného slovenského jazyka vo význame pre spadnúť, tresnúť, zletieť ako 
hrubý výraz. Máme za to, že predmetný výraz spadá do kategórie expresívnych výrazov.  
Ali: „Normálne si dala také ty červené plavky, jak sa tam tak vznášala na tej vode, tak okolo plával 
tanker, né? Kapitán vidí, že červené bóje a v reči námornej červené bóje znamená nebezpečie 
podmorské. Tak sa zlakol, otočil ten tanker a dŕb, najebal to na plytčinu rovno, vybavené.“ 
 
Výraz „hnusný“, ktorý je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka expresívnym výrazom vo 
význame vzbudzujúci veľký odpor, veľmi nepríjemný, protivný, odporný. 
Ali: „Počúvaj ma Krtek, včera sme s Banánom na tej jeho veľkej telke kukali jeden taký parádny film 
dokumentárneho typa a pri tej príležitosti som si já, kurva všimol jednu zásadnú nepatričnosť... 
nepatričnosť kvetinového charaktera. Prosím ťa, vysvetli mi ty, jak je to možné, že Banán má nádherné 
krásne kvetiny a ja mám hen jakú hnusnú oščatú slamu, jak v zlom hoteli?“  
Ali: „Ale potom si dala ty zelené, jak ideme k moru, tak zrazu ti vyskočí taký hnusný Arab s takým 
nožiskom, že krájač melónov, že či nechceme ty melóny nakrájať.“  
 
Výraz „oščatú“, ktorý je podľa Synonymického slovníka slovenčiny hrubým výrazom vo význame 
mokrý od moču. 
Ali: „Počúvaj ma Krtek, včera sme s Banánom na tej jeho veľkej telke kukali jeden taký parádny film 
dokumentárneho typa a pri tej príležitosti som si já, kurva všimol jednu zásadnú nepatričnosť... 
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nepatričnosť kvetinového charaktera. Prosím ťa, vysvetli mi ty, jak je to možné, že Banán má nádherné 
krásne kvetiny a ja mám hen jakú hnusnú oščatú slamu, jak v zlom hoteli?“ 
 
Výraz „nadržané“, ktorý je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka hrubým výrazom vo 
význame pociťujúci a prejavujúci silnú sexuálnu túžbu, žiadostivý. Podľa nášho názoru tak spadá do 
kategórie expresívnych výrazov. 
Béla: „Jáj, tak Márgit, váš Sóso včera stretol také dvojičky, dosť nadržané. Boli dve, tak ich zobral na 
výlet do Lipótu, že sa, že sa trošku vymáčajú v termálnej vode.“ 
 
Výraz „prdol“, ktorý je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka hrubým výrazom vo význame 
vypustiť plyny z konečníka. Podľa nášho názoru spadá do kategórie expresívnych výrazov. 
Ali: „Šak ja som si len prdol v posteli a už kričala au. Skurvený život, načo sú mi také cecky, keď sa 
ich ani dotknúť nemožem!“ 
 
Výraz „hnidy“, ktorý je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka pejoratívnym a teda 
expresívnym výrazom označujúcim príživníckeho alebo bezvýznamného človeka, (obyčajne nadávka).  
Ali: „No pekne, zase žerete, hnidy?“ 
 
Výraz „žobrák“ je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka definovaný ako expresívny výraz vo 
význame označujúcom obyčajne chudobného človeka, niekoho, kto sa živí žobraním. Vdanom prípade 
ide o skomolenitu tohto slova mienenú ako úrážku voči Milankovi. 
Béla: „Jháj, lebo oni vedeli, že ju bude žrať taký žebrák, jako ty, ha ha.“ 
 
Výraz „cicina“ je podľa Slovníka slovenských nárečí definovaný ako expresívny výraz pre mužský 
pohlavný orgán. 
Ali: „Prestaň už prestaň preboha prosím ťa, normálne ťa pýtam, veď mne sa postaví cicina, jak sa ja 
potom pripášem v lietadle, šak budem mať problém.“  
 
Výraz „debil“ je expresívnym výrazom uvádzaným v Pravidlách slovenského pravopisu a označuje 
v jeho pravom význame psychiatrickú diagnózu. Uvedený výraz bol v programe použitý vo význame 
urážky osoby bez ohľadu na lekársku diagnózu, t. j. bez ohľadu na jeho pravý význam. 
Pipina: „Tak toto je neskutočné, tak si predstav Alino, normálne mi röntgenovali prsia, že či v nich 
niečo nepašujem.“ 
Béla: „A pašovala si?“ 
Pipina: „Debil!“ Béla sa zasmeje. 
 
Výraz „šľapky“ ktorý podľa nášho názoru nie je vulgárnym výrazom, ale expresívnym výrazom, 
citovo podfarbeným slovom používaným na hanlivé označenie ženy inej osoby, väčšinou ženy. 
Intenzita tohto výrazu presahuje bežne používané výrazy, ktoré by bolo možné považovať za vhodné 
pre maloletých do 12 rokov. Tento výraz pomenúva osobu, ktorá sa živí sexuálnym stykom s inými za 
peniaze. Ide o spoločensky neakceptovateľné správanie, pričom takáto osoba je často pomenúvaná 
hanlivo. V danom prípade bol tento výraz použitý na označenie iných žien. 
Pipina: „Né, moj zlatý, né moj zlatý, ja ti poviem, o čom to je! Neberieš ma na snem, pretože mám 
menšie kozy, ako ostatné šlapky!“ 
 
Výraz „srať“ vo variantoch „posraté“ (1x) vo význame naničhodný, mizerný a „nasere“ (3x) vo 
význame naštvať. Synonymickým slovníkom slovenčiny sú definované ako expresívne výrazy.  
Ali: „Posraté cecky. Ty Pipenine kozy nám z celej dovolenky urobili jednu obrovskú Sodomu – 
Gomoru. Víte, jak si nakúpila ty nové plavky?“ 
Ali: „Normálne si dala také ty červené plavky, jak sa tam tak vznášala na tej vode, tak okolo plával 
tanker, né? Kapitán vidí, že červené bóje a v reči námornej červené bóje znamená nebezpečie 
podmorské. Tak sa zlakol, otočil ten tanker a dŕb, najebal to na plytčinu rovno. Vybavené.“ 
Béla: „Ohohohó, tak ale toto nasere.“ 
Ali: „No to nasere, to nasere, ale potom si dala černé cica, černé si dala, sa tam vzáša 30 metry od 
brehu a taký vorvaň to videl, sa jej nasosal na ty kozy, že chce nakojiť. Ona ti začala hučať, na tom 



 49 

cecku ti ho dotáhla na breh, toho vorvaňa a tam vyskočil Greenpeace aj pobrežná stráž, že či nevíme 
čítať, že zvieratá sa nemajú kŕmiť. Pod pokutú.“ 
 
Kancelária Rady sa nazdáva, že všetky tieto vyššie uvedené výrazy nedosahujú takú intenzitu,  
na základe ktorej by ich bolo nutné označiť ako výrazy nevhodné pre celú skupinu maloletých 
divákov. 
 
Z pohľadu kritéria obscénne vyjadrovanie sme posudzovali nasledovné scény, cit.: 
 
Ali: „Ale, ale já? Moja zlatá, ty chceš povedať, že já, filántrop posudzujem ženy akože podľa toho, že 
či majú veľké alebo malé kozy?! Aj keď pravda, vačšie kozy by som též vedel znesť.“ 
Béla: „Ale né tak takto chlapi, chlapi buď... chlapi buďme teraz k sebe akože úprimní, hej? No, veľké 
kozy sú veľké kozy, to musí mať rád každý, né?“  
Banán: „Ale jasné, ja to milujem, rozumíš mňa, zebereš ty veľké balóny, a len sa medzi ne strčíš 
a brl, brl, brl, brl, brl a oni ťa fackajú z jednej aj z druhej strany, né?“  
 
Ali: „No lepšie, lepše, jasné, lepše, ale dovtedy mi explodujú guli, alebo sa samovznietia.“ 
 
V izbe sú Banán s Alim a rozprávajú sa.  
Banán: „Teda ja, ja keby som mal také cicky, tak vieš čo, tak ja si normálne na tú jednu cicku 
lahnem, takto a s druhú, s druhú by som si zakryl ksicht a dusil by som sa od rozkoše, hh, hh.“  
Ali: „Šak kurva, šak to by sa aj dalo, len keby ju furt neboleli.“ 
Banán: „Ty a neskúšal si jej dať toho svojho presvedčováka medzi ne?“ 
Ali: „Joj chlapec skúšal, skúšal normálne, víš. Ale ja som sa tak jemne k nej nasunul, ty ale ja keď 
som videl ty gigantické záležitosti, ten môj presvedčovák vedľa nej vyzeral tak titérne, že som si to 
rozmyslel.“ 
Banán: „Ale zase, ja by som tu bombu, víš čo, by som normálne s jednú ruku miešal jednu cecku, by 
som miešal tu a s druhú ruku by som miešal druhú cecku a miešal by som jak doktor pekár až do 
gigantických chlebov, velké zemákové. Jój ty, a potom, potom by som sa postavil akože nič,“ postaví 
sa, „len by som tak nenápadne išel zezadu, víš, ona predklonená a začal by som dorážať, dorážať a 
až by som ich rozhýbal ty, takto by som ich rozhýbal normálne takto, jak zvony na mederskom kos, 
ko, ko, kostole.“ Rozrušený si sadne s prekríženými nohami na gauč. 
Ali sa postaví do predklonu a ukazuje rukami: „Počkaj, počkaj Banán, jako a jako ten zvon by akože 
behal takto, alebo takto by behali, ty.“ 
Banán: „Jój.“  
Ali:  „Jój, zlatý moj, ja sa presne toto chystám robiť na tej dovolenke, ja už sa nevím dočkať.“ 
Banán: „Joj, ja keď si spomeniem, že vy tam budete ležať na tom hoteli, sami dvaja, ona vyzlečená 
a lén ták jej budeš krémovať ty krásne opálené veľké cicky krémom, tak, tak nežne, tak jemne, tak, 
tak, tak.“  
Ali: „Prestaň už prestaň preboha prosím ťa, normálne ťa pýtam, veď mne sa postaví cicina, jak sa ja 
potom pripášem v lietadle, šak budem mať problém.“  
 
23:39:54 Animovaný predel. Pipina leží v spálni na posteli, Ali vojde dovnútra. 
Ali: „Pipíí, ooch, dneska je ten deň... už sú ty tvoje cecúšiky zmenšené komplet zahojené?“ 
Pipina: „Celkom a nevedia sa dočkať, kedy sa s nimi pohráš.“ 
Ali: „A toto mi ani nehovor, lebo ja už sa neudržím, och.“ 
Pipina: „Tak sa nedrž.“ 
Ali: „Och, jój cica, ja už som taký nadržaný, moje gule sú už plné, jak hlava talentovaného prváka.“ 
Ali vojde k nej pod paplón, Pipi výska. Ali si zarazene pod paplónom obzerá jej prsia. „Pipi?“ 
Zamyslený si sadne. „Nedala si si ich zmenšiť nejako priveľmi?“  
 
Z vyššie citovaného je zrejmé, že scény majúce sexuálny podtón boli časté a mnohokrát sa spájali 
s používaním vulgárnych resp. hrubých výrazov. Tieto odkazujú na sexuálne správanie či sexuálne 
praktiky protagonistov programu, a to nanajvýš oplzlým spôsobom. Máme preto za to, že vyššie 
uvedené vyjadrenia (vyznačené boldom) nezodpovedajú označeniu programu vysielateľom a dosahujú 
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tak vysokú intenzitu, že je potrebné ich vyhodnotiť ako obscénne vyjadrenia nevhodné pre celú 
vekovú skupinu maloletých.  
 
Vzhľadom na kontextuálny výskyt v súvislosti s obsahom programu, ktorý je definovaný mafiánskym 
prostredím južného Slovenska, sa dá očakávať špecifický druh vyjadrovania, ktorý bude postavený na 
používaní vulgárnych výrazov, keďže postavy mafiánov môžu byť charakterizované aj na základe ich 
vyjadrovania a správania.  
 
Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
 
Program obsahoval nad rámec označenia programu kritériá podľa ustanovenia: 
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie 
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 24 min. čistý čas) a faktu, že scény s obsahom kritéria 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie sa tiahli celou 
dejovou líniou programu je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia 
výskytu kritérií nevhodných pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  
 
Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká 
aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá 
v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným 
vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. 
Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných 
výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou 
líniou programu. Treba podotknúť, že v rámci daných výrazov mal jasnú prevahu vulgárny výraz 
kurva, ktorý bol vyslovovaný samoúčelne. Scény majúce sexuálny podtón sa zase spájali s používaním 
vulgárnych resp. hrubých výrazov. 
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo. Je primárne určený 
na jednoduchú zábavu založenú na vtipoch, vulgarizmoch a sexuálnych narážkach prezentovanú v 
západoslovenskom nárečí bez morálneho posolstva. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, 
obscénne vyjadrovanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 
ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

* * * 
 

SK č. 1189/SKO/2021 
 

Monitorované vysielanie:  Mafstory 
Deň vysielania:   31. 3. 2021 (JOJ) 
Čas vysielania:   23:01:44 
Označenie podľa JSO:              
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- časový kód cca:  
 
 22:59:59 začiatok monitorovaného záznamu  
- prebiehajúci program Za sklom       
- koniec programu Za sklom  
- zvukovo-obrazový predel 
- sponzorské odkazy: Vysoké Tatry, eTIPOS.sk 
23:01:44 začiatok programu Mafstory  
Úvodná znelka. Pipana leží v posteli (v spodnej bielizni), prikrytá perinou, a čaká. Zrazu na ňu zakričí 
Ali, ktorý o chvíli príde k posteli oblečený v župane. Pipina tvrdí, že je horúca a prichystaná prijať telo 
pánovo, na čo Ali povie, že práve preto došiel do jej izby.  
 
23:02:20 Ali si ľahne do postele k Pipine, prikryje sa perinou a vraví:  
Ali: „Ale prejdime od slov k činom.“  
Zároveň sa Ali približuje k Pipine. Pipina dá svoju pravú ruku pod perinu:  
Pipina: „Áh, cítim, že dnes si na mňa tešil.“  
Ali: „Nie len na teba, ale aj do teba.“  
Potom Pipina pribrzdí rozvášneného Aliho a povie:  
Pipina: „Alinko, ale dnes to bude trochu dlhšie, že?“ 
Ali: „Ale zlato moje, jak keby to so mnou trvalo niekedy krátko.“  
Ali sa vrhne na Pipinu, pričom je zakrytý perinou (je vidieť, že robí pohyby). Pipina otvára ústa a Ali 
po chvíli zakričí.  
Pipina: „Ali, to už?“  
Ali zíde z Pipiny a ľahne si vedľa nej.  
Ali: „Už.“  
Pipina: „Aha. Tak potom, ach.“  
 
23:03:03 Ali sa pýta Pipiny, či svojou poznámkou chcela naznačiť, že sa rýchlo urobil.  
Pipina: „No, trošku.“ 
Ali: „Moja zlatá. Moja zlatá, tak toto teda ne.“ 
Pipina: „Vie čo Alinko, ideme spať.“  
Ali a aj Pipina sa tvária, že sa uložili na spánok.  
 
23:03:26 Ali však o chvíľu zdvihne a začne hovoriť na Pipinu.  
Ali: „Kurva, čo je? Čo ty chceš povedať, že akože chyba je ve mne?“ 
Pipina: „A ve mne?“ 
 
23:03:32 Ali pokračuje v komunikácii.  
Ali: „No moja zlatá, ja som sa urobil akurát.“  
Pipina: „Alinko, päť sekúnd neni akurát.“ 
Ali: „Mala si na to presne toľko isto času ako ja. Môžem je za to, že ty máš oneskorený orgazmus?“ 
Pipina v reakcii na to otvorí ústa.  
 
23:03:50 Ali je v miestnosti (spolu s Banánom, Milankom, Bélom a Drobcom) a hovorí:  
Ali: „Kurva, Banán, čo je to s tými našimi bordelmi? Ja nevím, bude to tou hudbou alebo tým 
vzduchom tam. Niečo tam neni v poradku.“ 
Banán: „Čo sa ti nepáči na našich bordeloch? Však tam sa maká jak sviňa. Však prídi sa pozrieť po 
jedenástej hodine a uvidíš. Tam je taká rada, že, kurva, jak na hot dogy na mederskom kúpalisku. Není 
tak?“  
Belá súhlasí s Banánom a chváli ich podniky.  
 
23:04:19 Milanko poznamená, že sa ich verejným domom darí aj po ekonomickej stránke. Dodá, že na 
jednu pracovníčku pripadá 18 klientov denne.  



 52 

Ali: „Kurva, čo ty tu štatistikuješ? Ty sa staraj o banku národnú slovenskú a nie o naše chodiace 
štrbiny. Kurva, ja vám hovorím, že tam niečo není v porádku.“ 
Drobec: „Sťažoval sa niekto?“ 
Ali: „Kurva, ja. Ja sa sťažujem.“ 
 
23:04:48 Ali pokračuje v kritike ich verejných domov:   
Ali: „Však ja keď tam dôjdem, tam te visí vo vzduchu ale že taký jeb, že ja sa ti rovno urobím. Rovno 
vo dverách, otvorím dvere a už som tam. Rozumíš. Však ja ani nestihnem si ísť sadnúť do boxa 
a musím ísť na hajzel si vytierať spoďáre.“  
Béla: „Kým ich vytieraš spredu, aspoň vieš, že si zdravý.“  
Milanko potom slovami naznačuje, že Ali trpí predčasnou ejakuláciou.  
 
23:05:22 Na Milanko slová Ali ihneď reaguje.  
Ali: „Kurva, Krtek. Ty už ma sereš!“ 
Drobec: „Mám ho niekam zavesiť?“ 
Ali: „Vydrž. Počúvaj ma, ty malý skurvený ojebek. Víš ty, kto je najväčší trtkač od čás Casanovu? Ja. 
Nebudem predsa len tak, mirnix dirnix, predčasne ejakulovať.“  
Béla: „Ale ja si myslím, že, Ali, tento problém sa dá liečiť.“  
Ali: „Kurva, ty ma budeš liečiť, keď budem chorý. A hlavne si nemysli, že tebe do rúk zverím svoju 
cicinu.“  
 
23:05:57 Banán vraví Alimu:  
Banán: „Pozri sa, Ali. Čo sa rozčuľuješ? Opýtam sa ťa takto. Načo chodíš do bordela? No, na to, aby 
si sa tam urobil, ne?“  
Ali: „No, však áno.“  
Banán: „No, tak potom čo sa sťažuješ? Aspoň máš vác času na biznis, ne?“ 
Ali ide preč z miestnosti. 
 
23:06:21 Pri stole sedia Ali, Pipina a teta Márgit. Spoločne konzumujú. Márgit sa po chvíli začne 
usmievať (s tým, že sa pozerá na Aliho).  
Ali: „Márgit, čo sa usmievate? Čo je na mne také zábavné“ 
Márgit: „Ale nič. Len že vraj ti to akosi predčasne ušprckáva.“  
Ali: „Márgit, mne nič neušprckáva.“  
Márgit: „Né? Tak Pipi, ušprčkáva mu to alebo ne?  
Pipina: „Trochu áno.“  
Márgit: „Jak trochu? Však si hovorila, že porádne. Minule si k tebe ľahol a mala si pocit, že ťa oblial 
horúcim pudingom.“  
 
23:07:08 Aliho pri stole nahnevajú reči tety Márgit.  
Ali: „Kurva, a dosť! Pipina, nestačí, že mi kvôli tomu volala Kveta?“ 
Následne Ali vyčíta Pipine, že sa zveruje tete Márgit s intímnosťami z ich spálne. Pipina radí Alimu, 
aby sa o svojom probléme s niekým poradil alebo, aby si niečo prečítal. 
Ali: „Kurva, no tak to pôjdeme do knižnice, ne? A vypýtame si, že prosím vás, nemáte nejakú 
literatúru o predčasnej ejakulácii?“  
Ali dodá, že existujú knižky aj o zadržanom orgazme. Márgit nechce, aby sa Ali a Pipina hádali. 
Poukazuje na to, že Ali nie je jediný s takým problém. Ako príklad spomenie Arpiho, ktorý tým ale 
trpel, ale pomohli mu bylinky a cvičenia k tomu, aby vyzdravel. Ali a dopytuje, o aké cvičenia išlo.  
 
23:08:17 Márgit hovorí o Arpiho cvikoch. Tvrdí, že pri intímnych chvíľkach so ženou myslel vždy na 
to najhoršie – ako príklad uvedie svokru.  
Ali: „Kurva, to som skúšal.“  
Pipina chce vedieť, že na koho myslel. Ali sa chystá povedať Márgit, ale nakoniec povie, že na 
Martinku z Turca.  
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23:08:50 Do obývačky, kde sedia za stolom Ali, Pipina a Márgit, príde Milanko a Drobec. Milanko 
podíde k Alimu a začne rozprávať. Pipina sa zľakne. Potom pozdraví Drobca.  
Milanko: „Pán Ali, môžem na slovíčko?“ 
Ali: „Kurva, Milan, čo sa na mňa lepíš?“  
Milanko: „Ale ono je to dosť osobné.“  
Ali: „Ale my v tejto rodine nemáme žádne takomstvá, že?“ 
Milanko: „Prosím, prosím, ako chcete. Pozrite sa, pán Ali, ja som sa zamýšľal nad vašim problémom 
a spoločne s Katuškou sme prišli na to, že by sme vám asi vedeli pomôcť.“  
Ali a Pipina sa ho spoločne opýtajú, že ako. 
 
23:09:34 Milanko spresňuje Alimu, ako by mu vedel, spoločne s Katkou, pomôcť:  
Milanko: „No, mohli by ste u Katarínky absolvovať kurz.“ 
Pipinka: „Milanko, hádam si nemyslíš, že dovolím Alinovi, aby prášil tvoju Katku?“ 
Márgit: „Teda ty si pekné prasa, Milanko, žive prasa. Takto ponúkať svoju ženu. Že sa nehanbíš.“  
Milanko: „Nie, to je nedorozumenie. Ja neponúkam Katarínku na pohlavný styk. Katka je 
inštruktorkou šamantry.“ 
 
23:10:02 Ali sa dopytuje, čo je šamantra.  
Milanko: „Africkej šamantry. To sú také cvičenia na podporu sexuálnej vesmírnej energie. Viete, ja 
som doma hovoril s Katuškou o vašom probléme a ona sa podujala, že by vám mohla pomôcť.“  
Ali: „Kurva, Milan, ty už sa o čom doma bavíš? O mojom živote sexuálnom?“  
 
23:10:24 Pipina vraví Alimu, aby sa nerozčuľoval. Od Milanka chce vedieť, ako by im mohla tá 
šamantra pomôcť.  
Milanko: „Áno, tak tí, čo ju absolvovali, dokážu súložiť aj niekoľko hodín.“  
(Pipina otvorí ústa od nadšenia)  
Milanko: „Pozrite sa, ja sa nechcem chváliť, hej? Ja som taký kurz absolvoval a teda tie výsledky sú 
neuveriteľné. Pri pohlavnom vaginálnom styku s Katkou.“ 
Ali: „Fuj, nepokračuj.“ 
Márgit: „Pokračuj. Takže, pri pohlavnom vaginálnom styku s Katkou.“ 
 
23:10:59 Ali nazlostene povie:  
Ali: „Huby držte. Snáď si nemyslíte, že ja budem cvičiť nejakú africkú šamanskú chujovinu.“  
Pipina: „To teda budeš.“  
Márgit poznamená, že Pipina má pravdu a nabáda Aliho k tomu, aby skúsil šamantru. Milanko 
nadviaže na Márgit a naznačí mu to isté. Ali nakoniec súhlasí, že to vyskúša a dodá, že tak urobí iba 
kvôli Pipine. Následne sa začne vyhrážať Milankovi.  
 
23:11:48 V posilňovni sa nachádzajú Ali, Béla, Pipina a Márgit. Ali sa pripravuje na šamantru. Márgit 
poznamená:  
Márgit: „Alinko, to hádam nechceš tu robiť s Pipinkou pred nami všeckými? Ešte aj pred Bélom.“  
Béla: „Ale no dovoľte, Márgit, ja som lekár. Ja dávam pozor, aby sa Alimu nič nestalo. Aj keď sa 
priznám, že som zvedavý, čo tá šamantra vlastne je.“ 
 
23:12:18 Pipina potom podotkne:  
Pipina: „Si nemyslite. Keby malo k dačomu dôjsť, tak sa všetci odpracete do riti.“  
Do posilňovne vojde Katka, ktorá sa s prítomnými privíta. Ali ju okomentuje:  
Ali: „Kurva, susedka, to čo máte na sebe títo handry? Však to neni velice sesi.“ 
Pipino: „Alino, Katka má pod týmto úborom určite nejaké sexy prádielko.“  
Katka: „Aké prádielko? Načo? Veď sa tu nebudeme vyzliekať.“ 
Márgit skonštatuje, že aj sa odľahlo. Ali sa čuduje, že sa nebudú vyzliekať. Katka 
mu však povie, že prvá hodina sa bude týkať správneho dýchania.  
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23:13:05 Katka volá prítomných k sebe a vyzve ich, aby si spoločne sadli na zem (okrem Márgit). 
Následne Katka začne ozrejmovať, že pozná dva druhy dýchaní, pričom ten prvý začne názorne 
demonštrovať. Po tom ako skončí, tak prejde k druhému, pri ktorom sa Katke začnú natriasať prsia.  
 
23:14:29 Ali komentuje druhý druh dýchania:  
Ali: „Kurva, toto stakatoidné sa mi ľúbi. Toto nie je sexuálne?“ 
Katka: „Počkajte, príde aj na sexuálne.“ 
Katka inštruuje účastníkov, do akej pozície sa majú dať počas cvičenia. Tí nasledujú jej pokyny. Od 
prítomných chce, aby mysleli na vesmír a na tok krvi v ich orgánoch. Béla zaspí a začne chrápať. 
Katka a Pipina sa ho snažia zobudiť.  
 
23:15:41 Ali tvrdí, že sa Bélovi nečuduje, že zaspal. Potom Bélu chytí a vraví mu:  
Ali: „Kurva, Béla.“ 
Béla sa zobudí a usmeje. Márgit konštatuje, že cítila účinky cvičenia. To Katka ocení a hneď na to 
všetkých vyzve, aby pokračovali v cvičení.  
 
23:16:21 Márgit, po tom ako počas cvičenia vydýchne, vzrušene zahlási:  
Márgit: „Šamantra.“  
Ali: „Kurva, Márgit, však vy ste sa nám tu normálne urobila.“ 
Márgit: „Ja?“  
 
23:16:42 Pipina leží v posteli a je prikrytá perinou. O chvíľu si k nej ľahne Ali.  
Ali: „Tak zlato, ideme na to. Stopky máš? 
Pipina: „Áno Alinko, ale najprv šamantra.“  
Ali sa na povel Pipiny nadýchne a zadrží dych. Následne vydýchne. Po tom, ako je opäť vyzvaný 
k nádychu, Pipina siahne pravou ruku pod perinu. Ali má zadržaný dych a trasie sa. O chvíľu sa však 
triasť prestane a vydýchne.  
Pipina: „To už?“ 
Ali: „Už.“ 
Pipina: „Tak potom, ach.“  
Ali: „Dobre, ale teraz to už bolo oveľa dlhšie, ne?“  
Pipina: „Bolo, Alinko. O celých dvanásť sekúnd.“  
 
23:17:40 Katka víta ľudí v posilňovni na ďalšej hodine kurzu šamantry. Okrem tých, čo boli minule, 
sa v miestnosti nachádzajú aj Drobec a Milanko. Márgit prejavuje radosť, pričom Ali dúfa, že sa u nej 
nebude opakovať to, čo minule. Katke vyzve prítomných, aby medzi sebou vytvorili páry. Márgit chce 
byť v páre s Pipinou.  
Ali: „Ale kurva, od kedy je šamatra pre lesby?“  
Márgit: „No, prepáč. Aká som ti ja lesba?“  
Katka sa nakoniec podujme, že jednotlivé páry vytvorí ona. A tak aj učiní, pričom Pipinu dá dokopy 
s Drobcom. Alimu sa ušla do páru Márgit, z čoho neprejavuje veľkú radosť. Katka vyzve k cvičeniu, 
v rámci ktorého sa páry dotýkajú a hladia.  
 
23:19:26 prerušenie programu  
- sponzorský odkaz: eTIPOS.sk 
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavka na program Na hrane  
- zvukovo-obrazový predel 
- reklamný blok (23:20:12 – 23:26:21) 
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavkový blok (Králi zlodejov , Môj kamoš špión , To nie si ty , Nový život ,  
Podfukárky ) 
- oznam o program Slovania  
- zvukovo-obrazový predel 
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23:29:03 pokračovanie programu Mafstory  
Márgit vehementne hladí Aliho počasa cvičenia.  
Ali: „Kurva, Márgit. Ja Bohu Otcu prisahám, ak sa mi tu vy teraz urobíte.“  
Katka dá párom ďalšiu inštrukcie. Chce, aby sa otočili chrbtom k sebe a dotýkali sa. Béla, ktorý nemá 
pár, podotkne, že on sa nemá koho dotýkať. Milanko mu poradí, aby šiel k stene alebo sa vymenil 
s Alim – to sa Alimu pozdáva. Béla sa však rýchlo vyberie k stene. 
Ali: „Piči.“  
Potom prebieha cvičenie. Páry sa majú chrbtami hladiť. Pipina sa spýta, či môžu aj zadkami. Na to 
konto Ali Pipinu zahriakne. 
 
23:29:46 Márgit, počas cvičenia, vraví Alimu:  
Márgit: „Tak toto mi strašne pripomína Ota. My sme sa takto treli, ale spredu a boli sme celí holí. Jój.  
Ali: „Kurva, Márgit. A dosť. Nevíte, že mám zavreté oči? Keď mám zavreté oči, tak sa mi to celé 
premieta v hlave jak taký film.“ 
Márgit: „A není to pekné?“ 
Ali: „Kurva, neni. A dosť. Ja už mám toho celého dosť. Toto cvičenie so starou ženou má na mňa 
vyslovene účinok devastačný.“ 
Márgit: „Tak toto som si od teba nezaslúžila. Ja som ti chcela iba pomôcť.“ 
Milanko vraví Alimu, že jeho počínanie bolo kruté.  
 
23:30:31 Do posilňovne príde Banán. Ten sa Ali pýta, čo sa deje, keďže jeho mama Márgit smoklí. 
Pipina vraví, že sa Márgit urazila, lebo ju Ali odmietol hladkať. 
Banán: „Ali, ty hladkáš, kurva, moju mamu?“  
Ali: „Ale kurva, ja som sa jej o to neprosil. Ale hlavne ona hladkala mňa. Ne ja ju. Si to vybav s ňou.“  
Banán dá najavo, že celej veci nerozumie. Následne Katka okrem iného poznamená, že sa posunuli do 
ďalšieho štádia. Dodá, že Ali urobil pokrok a vyzve prítomných, aby mu zatlieskali.  
 
23:31:13 Hneď na to Pipina zahlási:  
Pipina: „Priatelia, začali sme s dvanástimi sekundami, ale teraz je už celá minúta. Minúta.“ 
Milanko a Drobec tlieskajú.  
Ali: „Tak dosť, stačí. Tlieskať nebudete. Až vtedy, keď sa mi vráti môj normálny štandard 
dvojhodinový.“  
Katka povie, že sa v rámci cvičení treba posunúť. Vyzve tak Aliho, aby s ňou prešiel do spálne, kde 
bude prebiehať individuálna hodina dotykov a dýchania. Katka a Ali opustia posilňovňu.  
 
23:31:50 Banán sa čuduje a pýta sa:  
Banán: „Pipiš, čo Ali ide teraz piglovať Katku?“ 
Milanko nepredpokladá, že by malo medzi Alim a Katkou k niečomu dôjsť. Pipina prejavuje obavy. 
Béla naznačuje, že sa dvojica išla páriť. Ali a Katka sa vrátia do miestnosti. Pipina sa diví, že sa tak 
skoro vrátili späť. Katka žiada prítomných, aby povzbudili Aliho.  
 
23:32:47 Milanko sa dopytuje:  
Milanko: „Pán Ali, však sa nestalo to, čo si myslím?“ 
Ali: „Kurva, ty čo sa staráš? Celé je to na hovno.“  
Pipina: „Pani Katka, ako teraz čo?  
Katka: „Opäť sme sa vrátili k piatim sekundám. Takže budeme musieť celý proces cvičení znova 
zopakovať. Tak čo, pán Ali, zvládneme to?“  
Ali: „Ja vám povím, čo zvládneme. Choďte s tou vašou vydrbanou šamantrou do prdele. A mojej 
ejakulácii dajte všetci pokoj.“  
 
23:33:30 Záber sa Alinkou obraz v spálni. Je počuť vzdychanie. Zobrazí sa ako Ali a Pipina ležia 
spolu v posteli.  
Pipina: „Ježisi, Ali, to bolo bohovské. To si ako urobil?“ 
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Ali: „Viš zlato, tá šamantra to ti bolo fakt na niečo dobré. Ja som si uvedomil, že vlastne celý ten sex 
je vlastne v hlave.“ 
Pipina: „Aha, to si akože myslel na to, že sa nechceš urobiť?“  
Ali: „Ne, moja, ja som predstieral, že som sa neurobil.“ 
Pipina: „A to si sa akože urobil?“ 
Ali: „No, za poslednú hodinu jedenásťkrát.“ 
Pipina sa z toho teší. Potom sa opýta:  
Pipina: „Akože, ja som si to nevšimla?“ 
Ali: „Presne tak, Pipinka. Tak ako som si ja nikdy nevšimol, keď si predstierala, že si sa urobila ty.“  
 
23:34:37 koniec programu Mafstory  
- sponzorský odkaz: eTIPOS.sk, Vysoké Tatry  
- zvukovo-obrazový predel 
- sponzorský odkaz: eTIPOS.sk, 
- začiatok programu Spackané plastické operácie  
 
23:39:59 koniec monitorovaného záznamu 

 
*            *            * 

Správne konanie č. 1189/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe mohlo dôjsť 
k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania 
programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 

- § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia 
jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne 
posolstvo programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru 
o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetný diel bol označený symbolom nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov. Z JSO vyplýva, že 
pri posudzovaní vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre maloletých je potrebné najskôr posúdiť 
jednotlivé scény a vyjadrenia a zaradiť ich pod konkrétne hodnotiace kritérium nevhodnosti. 
Kancelária Rady teda analyzuje jednotlivé sporné scény a vyjadrenia a podriaďuje ich pod hodnotiace 
kritériá nevhodnosti, ktoré najlepšie zodpovedajú týmto scénam a vyjadreniam. Predmetný program 
obsahoval sporné scény, pri ktorých je potrebné určiť, pod ktoré kritérium v rámci JSO spadajú. 
 
Obsah predmetného vydania programu Mafststory – Oneskorený orgazmus tvorí príbeh o Alim, ktorý  
si musí priznať, že má problém s predčasnou ejakuláciou. Jeho výdrž sa ráta v sekundách a už si o jeho 
ťažkostiach šušká celá rodina. Milanko príde s geniálnym riešením. Zúfalému bossovi pomôže jeho 
Katuška, ktorá ovláda metódy zázračnej africkej Šamantry. Ali spolu s celou rodinou absolvuje africkú 
kúru a výsledky sa dostavia okamžite.2 
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, 
obscénne vyjadorvanie a obscénne gestá“. Vulgárne vyjadrovanie je kritériom nevhodnosti pre 
maloletých do 15 podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, 
obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá“ alebo pre maloletých do 18 rokov podľa § 1 ods. 2 

                                                 
2 https://tv-program.aktuality.sk/serial/mafstory/s11-e3-oneskoreny-orgazmus/ 
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písm. g) JSO „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 
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 rokov.“ Predmetný program sme 
poudzovali aj na základe kritéria § 1 ods. 1 písm. f) JSO „sexuálne scény alebo sexuálne správanie 
vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ 
 
V predmetnom programe odzvel výraz „kurva“  23x.  Tento výraz bol zakaždým použitý v kontexte 
zanadávania si/ vulgárneho povzdychu či zahrešenia si, teda v posudzovanom programe nebol použitý 
vo význame hanlivého označenia ženy. Podľa kodifikačných príručiek slovenského jazyka je tento 
výraz definovaný ako vulgarizmus. Kancelária Rady uvádza konkrétne časti programu, kde bol 
predmetný výraz použitý:  
 
Ali: „Kurva, Banán, čo je to s tými našimi bordelmi? Ja nevím, bude to tou hudbou alebo tým 
vzduchom tam. Niečo tam neni v poradku.“ 
Banán: „Čo sa ti nepáči na našich bordeloch? Však tam sa maká jak sviňa. Však prídi sa pozrieť po 
jedenástej hodine a uvidíš. Tam je taká rada, že, kurva, jak na hot dogy na mederskom kúpalisku. Není 
tak?“  
Ali: „Kurva, čo ty tu štatistikuješ? Ty sa staraj o banku národnú slovenskú a nie o naše chodiace 
štrbiny. Kurva, ja vám hovorím, že tam niečo není v porádku.“ 
Ali: „Kurva, ja. Ja sa sťažujem.“ 
Ali: „Kurva, Krtek. Ty už ma sereš!“ 
Ali: „Kurva, ty ma budeš liečiť, keď budem chorý. A hlavne si nemysli, že tebe do rúk zverím svoju 
cicinu.“  
Ali: „Kurva, a dosť! Pipina, nestačí, že mi kvôli tomu volala Kveta?“ 
Ali: „Kurva, no tak to pôjdeme do knižnice, ne? A vypýtame si, že prosím vás, nemáte nejakú 
literatúru o predčasnej ejakulácii?“  
Ali: „Kurva, to som skúšal.“  
Ali: „Kurva, Milan, čo sa na mňa lepíš?“  
Ali: „Kurva, susedka, to čo máte na sebe títo handry? Však to neni velice sesi.“ 
Ali: „Kurva, toto stakatoidné sa mi ľúbi. Toto nie je sexuálne?“ 
Ali: „Kurva, Béla.“ 
Ali: „Kurva, Márgit, však vy ste sa nám tu normálne urobila.“ 
Ali: „Ale kurva, od kedy je šamatra pre lesby?“  
Ali: „Kurva, Márgit. A dosť. Nevíte, že mám zavreté oči? Keď mám zavreté oči, tak sa mi to celé 
premieta v hlave jak taký film.“ 
Ali: „Kurva, neni. A dosť. Ja už mám toho celého dosť. Toto cvičenie so starou ženou má na mňa 
vyslovene účinok devastačný.“ 
Banán: „Ali, ty hladkáš, kurva, moju mamu?“  
Ali: „Ale kurva, ja som sa jej o to neprosil. Ale hlavne ona hladkala mňa. Ne ja ju. Si to vybav s ňou.“  
Ali: „Kurva, ty čo sa staráš? Celé je to na hovno.“  
 
Kancelária Rady má za  to, že  sa jedná o hrubý vulgarizmus, ktorého intenzita je dostatočne vysoká 
na to, aby odôvodňovala jeho označenie prísnejším piktogramom nevhodnosti. Tento výraz sa tiahol 
celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je natoľko nevhodný, že ho považujeme v daných 
kontextoch za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedené 
scény obsahujúce tento výraz sú v rozpore s označením posudzovaného programu. 
 
Ali: „Vydrž. Počúvaj ma, ty malý skurvený ojebek. Víš ty, kto je najväčší trtkač od čás Casanovu? Ja. 
 
Aj v horeuvedenom dialógu oznel výraz “skurvený“, ktorého slovotvorný základ tvorí výraz „kurva“. 
Na základe už vyššie analyzovaného výrazu „kurva“ máme aj v tomto prípade za to, že výraz 
„skurvený“ je hrubý vulgarizmus, ktorý môžeme považovať za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých divákov. 
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Výraz „ojebek“ nie je síce kodifikačnými príručkami slovenského jazyka definovaný, avšak je zrejmé, 
že jeho slovotvorný základ je odvodený od slova „jebať, ktorý je našími kodifikačnými príručkami 
definovaný ako vulgarizmus. V tomto prípade je výraz „ojebek“ použitý vo význame hanlivého 
označenia osoby. Ide o výraz, ktorý sa svojou intenzitou dostáva do rozporu s označením programu 
a zároveň ho taktiež považujeme za nevhodný pre celú skupinu maloletých divákov. 
 
Synonymický slovník slovenčiny výraz „trtkať“ vo význame „mať s niekým intímny telesný styk, 
konať súlož“ definuje ako vulgárny výraz.  V horeuvedenom prípade bol použitý výraz „trtkač“ vo 
význame hanlivého označenia inej osoby. Kancelária Rady aj v tomto prípade je toho názoru, že ide 
o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať 
pod hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z. Ide 
o výraz, ktorý sa svojou intenzitou dostáva do rozporu s označením programu. Kancelária Rady má za 
to, že uvedená scéna, tým, že obsahuje  tieto všetky hrubé vulgarizmy výrazy sa dostáva do rozporu 
s označením posudzovaného programu. 
 
s Alim – to sa Alimu pozdáva. Béla sa však rýchlo vyberie k stene. 
Ali: „Piči.“  
 
Podľa Historického slovníka slovenského jazyka z r. 1991 – 2008 je výraz „piča“ definovaný ako 
vulgárny výraz. V uvedenom prípade bol použitý vo význame zahrešenia si/vyjadrenia hnevu. 
Kancelária Rady zastáva názor, že aj v tomto prípade sa jedná o hrubý vulgarizmus, ktorý je nevhodný 
pre celú vekovú skupinu maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedená scéna obsahujúca tento 
výraz sa teda dostáva do rozporu s označením programu.  
 
23:10:59 Ali nazlostene povie:  
Ali: „Huby držte. Snáď si nemyslíte, že ja budem cvičiť nejakú africkú šamanskú chujovinu.“  
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chujovina“. Výraz „chujovina“ je Slovníkom 
súčasného slovenského jazyka definovaný vo význame označujúcu vec, záležitosť, 
ktorá nemá podstatný význam, hlúposť, primitívnosť definovaný ako vulgarizmus. Kancelária Rady 
má za to, že predmetný výraz, použitý v danom kontexte nedosahuje takú intenzitu, aby ho bolo nutné 
klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Podľa nášho názoru tento výraz 
zodpovedá označeniu programu. 
 
V ďalších častiach posudzovaného programu bol zaznamenaný výskyt výrazov, ktoré slovenské 
kodifikačné príručky definujú v tých významoch, v ktorých odzneli, ako expresívne výrazy. Išlo 
o nasledovné scény, ktoré obsahovali tieto výrazy: 
 
Pipina: „Si nemyslite. Keby malo k dačomu dôjsť, tak sa všetci odpracete do riti.“ 
Ali: „Kurva, ty čo sa staráš? Celé je to na hovno.“  
Ali: „Kurva, Krtek. Ty už ma sereš!“ 
 
V Krátkom slovníku slov. jazyka je výraz „riť“ vo význame zadnej sedacej časti tela definovaný ako 
hrubý, teda expresívny výraz. V posudzovanom prípade bol vyslovený vo význame zahrešenia si.  
 
Slovník súčasného slovenského jazyka výraz „hovno“ vo význame vyjadrujúcom hrubú zápornú 
odpoveď na zisťovaciu otázku definuje ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Podľa synonymického slovníka slovenčiny je výraz „srať“ vo význame „hnevať sa/ničo niekoho 
hnevá“ definovaný ako hrubý, teda expesívny výraz.  
 
Ako sme už vyššie uviedli, predmetný program sme posudzovali aj na základe kritéria uvádzanom 
v ustanovení § 1 ods. 1 písm. f) vyhlášky 589/2007 Z.z. „sexuálne scény alebo sexuálne správanie 
vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“. Kancelária Rady 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=nem%C3%A1&c=df93
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=hl%C3%BApos%C5%A5&c=df93
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hodnotila nasledovné sporné scény:  
 
23:02:20 Ali si ľahne do postele k Pipine, prikryje sa perinou a vraví:  
Ali: „Ale prejdime od slov k činom.“  
Zároveň sa Ali približuje k Pipine. Pipina dá svoju pravú ruku pod perinu:  
Pipina: „Áh, cítim, že dnes si na mňa tešil.“  
Ali: „Nie len na teba, ale aj do teba.“  
Potom Pipina pribrzdí rozvášneného Aliho a povie:  
Pipina: „Alinko, ale dnes to bude trochu dlhšie, že?“ 
Ali: „Ale zlato moje, jak keby to so mnou trvalo niekedy krátko.“  
Ali sa vrhne na Pipinu, pričom je zakrytý perinou (je vidieť, že robí pohyby). Pipina otvára ústa a Ali 
po chvíli zakričí.  
Pipina: „Ali, to už?“  
Ali zíde z Pipiny a ľahne si vedľa nej.  
Ali: „Už.“  
Pipina: „Aha. Tak potom, ach.“  
23:03:32 Ali pokračuje v komunikácii.  
Ali: „No moja zlatá, ja som sa urobil akurát.“  
Pipina: „Alinko, päť sekúnd neni akurát.“ 
Ali: „Mala si na to presne toľko isto času ako ja. Môžem je za to, že ty máš oneskorený orgazmus?“ 
Pipina v reakcii na to otvorí ústa.  
 
Aj napariek tomu, že v uvedená scéna sa odohráva v posteli, na základe čoho nadobúda intímnejší 
charakter, nazdávame sa, že predmetné scény obsahujú viac oplzlého vyjadrovania ako zobrazenia 
explicitnej sexuality. Kancelária Rady má za to, že predmetná scéna vyjadreniami, ktoré obsahuje však   
nedosahuje takú intenzitu, aby ju bolo  nutné klasifikovať ako scénu nevhodnú  pre celú skupinu 
maloletých. Podľa názoru Kancelárie Rady sa táto scéna nedostáva do rozporu s označením programu.  
 
- 23:04:48 Ali pokračuje v kritike ich verejných domov:  
Ali: „Však ja keď tam dôjdem, tam te visí vo vzduchu ale že taký jeb, že ja sa ti rovno urobím. Rovno 
vo dverách, otvorím dvere a už som tam. Rozumíš. Však ja ani nestihnem si ísť sadnúť do boxa 
a musím ísť na hajzel si vytierať spoďáre.“  
 
- 23:05:22 Na Milankove slová Ali ihneď reaguje.  
Ali: „Kurva, Krtek. Ty už ma sereš!“ 
Drobec: „Mám ho niekam zavesiť?“ 
Ali: „Vydrž. Počúvaj ma, ty malý skurvený ojebek. Víš ty, kto je najväčší trtkač od čás Casanovu? Ja. 
Nebudem predsa len tak, mirnix dirnix, predčasne ejakulovať.“  
 
- 23:05:57 Banán vraví Alimu:  
Banán: „Pozri sa, Ali. Čo sa rozčuľuješ? Opýtam sa ťa takto. Načo chodíš do bordela? No, na to, aby 
si sa tam urobil, ne?“  
Ali: „No, však áno.“  
 
- 23:06:21 Pri stole sedia Ali, Pipina a teta Márgit. Spoločne konzumujú. Márgit sa po chvíli začne 
usmievať (s tým, že sa pozerá na Aliho).  
Ali: „Márgit, čo sa usmievate? Čo je na mne také zábavné“ 
Márgit: „Ale nič. Len že vraj ti to akosi predčasne ušprckáva.“  
Ali: „Márgit, mne nič neušprckáva.“  
Márgit: „Né? Tak Pipi, ušprčkáva mu to alebo ne?  
Pipina: „Trochu áno.“  
Márgit: „Jak trochu? Však si hovorila, že porádne. Minule si k tebe ľahol a mala si pocit, že ťa oblial 
horúcim pudingom.“  
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Okrem toho, že sme predmetné scény vyššie v analýze posúdili na základe výskytu kritéria 
obsiahnutom v ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky 589/2007 Z.z. vulgárne vyjadorvanie, 
Kancelária Rady má za to, že aj keď tieto obsahujú aj vyjadrenia s oplzlým charakterom nedosahujú 
takú intenzitu, na základe ktorej by bolo odôvodnené konštatovať rozpor predmetnej scény označením 
programu aj na základe výskytu kritéria podľa ustanovenia § 1ods. 1 písm. b) JSO obscénne 
vyjadrovanie. 
 
- 23:09:34 Milanko spresňuje Alimu, ako by mu vedel, spoločne s Katkou, pomôcť:  
Milanko: „No, mohli by ste u Katarínky absolvovať kurz.“ 
Pipinka: „Milanko, hádam si nemyslíš, že dovolím Alinovi, aby prášil tvoju Katku?“ 
 
- 23:10:24 Pipina vraví Alimu, aby sa nerozčuľoval. Od Milanka chce vedieť, ako by im mohla tá 
šamantra pomôcť.  
Milanko: „Áno, tak tí, čo ju absolvovali, dokážu súložiť aj niekoľko hodín.“  
(Pipina otvorí ústa od nadšenia)  
Milanko: „Pozrite sa, ja sa nechcem chváliť, hej? Ja som taký kurz absolvoval a teda tie výsledky sú 
neuveriteľné. Pri pohlavnom vaginálnom styku s Katkou.“ 
Ali: „Fuj, nepokračuj.“ 
Márgit: „Pokračuj. Takže, pri pohlavnom vaginálnom styku s Katkou.“ 
 
- 23:16:21 Márgit, po tom ako počas cvičenia vydýchne, vzrušene zahlási:  
Márgit: „Šamantra.“  
Ali: „Kurva, Márgit, však vy ste sa nám tu normálne urobila.“ 
Márgit: „Ja?“  
 
Ani pri posúdení horeuvedených scén nie je možné hovoriť o explicitnom zobrazení sexuálnych scén, 
či určitej formy prezentácie sexuálneho správania. Máme však za to, že aj v tomto prípade boli 
zaznamenané vyjadrenia, ktoré majú oplzlý charakter. Aj v tomto prípade sme toho názoru, že 
intenzita horeuvedených vyjadrení nie je dostatočne vysoká na to, aby bolo odôvodnené konštatovať 
výskyt obscénnych vyjadrení obsiahnutých v kritériu nevhodnosti podľa § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky 
589/2004 Z.z.  
 
- 23:16:42 Pipina leží v posteli a je prikrytá perinou. O chvíľu si k nej ľahne Ali.  
Ali: „Tak zlato, ideme na to. Stopky máš? 
Pipina: „Áno Alinko, ale najprv šamantra.“  
Ali sa na povel Pipiny nadýchne a zadrží dych. Následne vydýchne. Po tom, ako je opäť vyzvaný 
k nádychu, Pipina siahne pravou ruku pod perinu. Ali má zadržaný dych a trasie sa. O chvíľu sa však 
triasť prestane a vydýchne.  
Pipina: „To už?“ 
Ali: „Už.“ 
Pipina: „Tak potom, ach.“  
Ali: „Dobre, ale teraz to už bolo oveľa dlhšie, ne?“  
Pipina: „Bolo, Alinko. O celých dvanásť sekúnd.“  
23:29:03 Márgit vehementne hladí Aliho počasa cvičenia.  
Ali: „Kurva, Márgit. Ja Bohu Otcu prisahám, ak sa mi tu vy teraz urobíte.“  
23:29:46 Márgit, počas cvičenia, vraví Alimu:  
Márgit: „Tak toto mi strašne pripomína Ota. My sme sa takto treli, ale spredu a boli sme celí holí. Jój.  
 
- 23:31:13 Hneď na to Pipina zahlási:  
Pipina: „Priatelia, začali sme s dvanástimi sekundami, ale teraz je už celá minúta. Minúta.“ 
Milanko a Drobec tlieskajú.  
Ali: „Tak dosť, stačí. Tlieskať nebudete. Až vtedy, keď sa mi vráti môj normálny štandard 
dvojhodinový.“  
 
- 23:31:50 Banán sa čuduje a pýta sa:  
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Banán: „Pipiš, čo Ali ide teraz piglovať Katku?“ 
 
- 23:33:30 Záber sa Alinkou obraz v spálni. Je počuť vzdychanie. Zobrazí sa ako Ali a Pipina ležia 
spolu v posteli.  
Pipina: „Ježisi, Ali, to bolo bohovské. To si ako urobil?“ 
Ali: „Viš zlato, tá šamantra to ti bolo fakt na niečo dobré. Ja som si uvedomil, že vlastne celý ten sex 
je vlastne v hlave.“ 
Pipina: „Aha, to si akože myslel na to, že sa nechceš urobiť?“  
Ali: „Ne, moja, ja som predstieral, že som sa neurobil.“ 
Pipina: „A to si sa akože urobil?“ 
Ali: „No, za poslednú hodinu jedenásťkrát.“ 
Pipina sa z toho teší. Potom sa opýta:  
Pipina: „Akože, ja som si to nevšimla?“ 
Ali: „Presne tak, Pipinka. Tak ako som si ja nikdy nevšimol, keď si predstierala, že si sa urobila ty.“  
 
Aj v tomto prípade sme rovnakého názoru, ako uvádzame vyššie, a teda, že v horeuvedených scénach 
nie je možné hovoriť o explicitnom zobrazení sexuálnych scén, či určitej formy prezentácie 
sexuálneho správania. Máme však ža to, že aj v tomto prípade boli zaznamenané vyjadrenia, ktoré 
majú  oplzlý charakter. Sme však toho názoru, že intenzita horeuvedneých vyjadrení nie je dostatočne 
vysoká na to, aby ich bolo nutné subsumovať pod kritérium § 1 ods. 1 písm. b) obscénne vyjadrovanie 
podľa vyhlášky 589/2007 Z.z.   
 
Kancelária Rady k vysššie posudzovaným scénam tiež doplní, že intenzita obscénnych vyjadrení je 
podľa jej názoru znížená aj skutočnosťou, že ide o komediálny seriál.  
 
V súvislosti so spôsobom a formou spracovania vyššie uvedených scén, prípadne konkrétnych 
vyjadrení zhrnieme, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu, to boli 
scény s obsahom kritéria podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie. Scény boli 
spracované v súlade s charakterom hodnoteného programu – t.j. jednoduché zobrazenie komediálneho 
seriálu v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými 
vyobrazeniami. Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber 
dospelých recipientov.  Napriek formátu programu však konštatujeme, že program obsahoval 
hodnotiace kritériá nad rámec označenia programu, a že sporné obscénne vyjadrenia boli odvysielané 
na značnej časovej ploche programu. 
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 40 min.) a faktu, že scény s obsahom kritéria podľa 
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu je 
bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu 
ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká aby odôvodňovala označenie programu 
ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá v danom prípade s kontextom programu 
pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným vulgárnym vyjadrovaním použitým 
v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. Z uvedeného dôvodu považujeme 
kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných výrazov je rovnako spätá aj s ich 
frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou líniou programu. 
 
Posudzovaný program nemá podľa nášho názoru vyhranené morálne posolstvo. Rovnako sme toho 
názoru, že nemožno hovoriť o výraznejšej umeleckej hodnote posudzovaného programu. 
Program Mafstory, ktorý vysiela televízia JOJ od roku 2006, možno charakterizovať ako komediálny 
seriál, ktorý divákovi preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. 
Charakterizuje ho jednoduchá dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
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neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie 
a obscénne vyjadorvanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 
1 ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

* * * 
 

SK č. 1190/SKO/2021 
 

Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie:  Mafstory 
Deň vysielania:   19. 4. 2021 (JOJ) 
Čas vysielania:   22:53:29 
Označenie podľa JSO:              

- časový kód cca:  
 
22:50:01 začiatok monitorovaného záznamu  
- prebiehajúci reklamný blok 
- zvukovo-obrazové predely 
- sponzorské odkazy: Nalgesin, eTIPOS.sk 
 
22:53:29 začiatok programu Mafstory  
Úvodná znelka. Do miestnosti, v ktorej sú Ali, Banán a Drobec, prichádza Milanko. Veselý Ali sa ho 
pýta, ako dopadol tender na výstavbu južnej diaľnice, ktorý mali mať dopredu vyhratý. Milanko však 
hovorí, že tender miesto nich vyhrali Jókaiovci.  
Ali: „Kurva, môžeš mi ty povedať, jak je možné, že nás tie kurvy znova vyblafli?“ 
Milanko ozrejmuje, že Jokiaovci dala obálku po nich a ponúkli o trinásť eur nižšiu cenu.  
Banán: „Do riti, tak toto je vážny prúser. Ja som chcel vlastnú pumpičku, rozumieš mňa? Aj s takým 
malým masážnym salónikom. No, toto jej fakt prúser.“ 
 
22:54:49 Ali poukazuje na to, že hlavný problémom je to, že ich námaha vyšla navnivoč. Následne sa 
pýta Milanka, koľko stál ich lobing. Milanko predostiera vysoké sumy, ktoré minuli na úplatky pre 
štátneho tajomníka a ministerského poradcu.  
Ali: „Kurvy špinavé, nenažrané. Len cez nich mohli tie informácie preniknúť.“  
Milanko poukáže na to, že štátny tajomník dostal od Jókaiovcov haciendu a že ministerská poradca sa 
uspokojil s tým, že mu neotrávili psov.  
Banán: „Žebrák Sobranský. Aj tie jeho vydrbané chrty.“ 
 
22:55:44 Ali povie, že oni budú ti, čo otrávia psov ministerského poradcu. Okamžite dá príkaz 
Drobcovi, aby ich šiel odstrániť. Ten však a oponuje a vraví, že v prípade psov, ide o nevinné tvory. 
Ali sa pozastavuje nad tým, že Drobcovi záleží na osude psov. Následne poukáže, že by malo záležať 
na osude ugandských robotníkov, ktorí nebudú mať čo jesť, keďže oni nevyhrali tender na výstavbu 
diaľnice. Ali oznamuje do Ugandy, že transfer robotníkov sa nebude konať. Okrem iného vraví:  
Ali: „Vypni motory a všeckým tým 1500 ugandským africkým robotníkom odkáž, že jeden vydrbaný 
kravaťák vymenil šťastie ich a šťastie ich detí černých za nejakých niekoľko vydrbaných lenivých 
chrtov.“  
 
22:57:12 Béla je v obývačke a drží darčekové balenie, v ktorom sú vínne fľaše. Béla je z toho 
natešený a volá Aliho. Do miestnosti vojdú Ali a Milanko.  
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Ali: „Čo ti drbe, Béla? To čo robíš také haló kvôli jednej debničke vína.“ 
Béla upozorní na to, že nejde o obyčajné víno.  
Béla: „Vysoko kvalitné, barikové. Z ktorého trochu viac grciam, ale na druhej strane sme z toho 
dostali, ja teda neviem od koho, celý kamión.“  
Ali nevie, kto by im mohol byť takto vďačný.  
 
22:57:45 V obývačke sa objavia Banán a Pipina. Banán poukáže, že víno im poslali Jókaiovci. Pipina 
následne podá Alimu list, ktorý im konkurenčná rodina poslala. Ten Ali prečíta a potom naň 
nahnevane zareaguje:  
Ali: „Kurva, to je hajzel. Tak ne, že nás pripraví o zákazku za desať miliárd eur, on si z nás ešte bude 
robiť prdel.“  
 
22:58:35 Ali prejaví záujem rozbiť každú fľašu, ktorú dostali. Béla je však proti tomu.  
Béla: „Pozri sa, čo robíš. Ty robíš úplne presne to, čo ten debil z Komárna od teba očakáva.“ 
Ďalej tvrdí, že by mali Jókaimu urobiť naschvál a celé to vypiť. Pipina a aj Banán mu dávajú za 
pravdu. Béla otvorí jednu z vínových fliaš a Pipina zas prinesie poháre.  
Ali: „Kurva, vie ti vy čo? Máte pravdu. My to víno vypijeme a potom mu vytrieme kocúra, keď získame 
tu štátnu zákazku na atómovku v Sabinove.“  
Prítomná pätica si pripíja s naplnenými vínovými pohármi.  
 
22:59:10 Vtom však Milanko pripomenie, že im víno poslal ich najväčší konkurent.  
Ali: „A kurva, pravda. Však to víno môže byť aj otrávené.“  
Potom Ali povie Milankovi, aby z toho vína ochutnal ako prvý. Milanko tak učiní a po chvíli sa mu 
začne mimovoľne hýbať pravá ruka, ktorou udiera Aliho.  
Ali: „Čo ti drbe, Milan?“  
Milankovi začne aj hýbať aj druhá ruka, čo Ali komentuje:  
Ali: „Kurva, si ty normálny?“  
Prítomný vidia, že Milankovi sa mimovoľne hýbu už aj nohy. 
Banán: „Ćo mu to, kurva, robí?“ 
Ali: „Kurva, chyťte ho. Však ma tu dobije.“ 
Béla a Banán chytia hýbajúceho sa Milanka.  
 
23:00:32 V ambulancii si Béla pozerá papier. Banán je zas pri posteli, na ktorej je hýbajúci sa 
Milanko.  
Banán: „Do prdele. Béla, kurva, vymysli niečo. Však to neni normálne. Ja ho už ďalej neudržím.“ 
Béla konštatuje, že mu Milankove výsledky nepripadajú nenormálne. Banán sa však ohradzuje 
a poukazuje na to, čo mu už Milanko spôsobil.  Béla tvrdí, že podobné príznaky aké má Milanko, má 
aj Ebola.  
 
23:01:06 Do ambulancie vojde Drobec a ide k posteli. Dozvie sa, že Milanko pil víno. Ten mu ešte 
upresní, že bolo otrávené. Banán sa snaží držať Milankove končatiny. 
Banán: „Prestaň sa trepať, do kelu.“  
Drobec sa pýta Bélu, či mu dal injekcii. Milanka dáva jasne najavo, že nechce injekcie.  
Béla a aj Milanko sú zúfalí zo situácie. Drobec požiada Banána, aby odstúpil od postele. Potom ide k 
Milankovi a podarí sa mu docieliť toho, že sa prestane mimovoľne hýbať.  
Banán: „Vidíš to? A čo by to bolo, keby sme sa z toho vína napili my všetci? Ty debil.“  
 
23:02:05 Ali leží v posteli a číta noviny. Je vidieť, že je pred ním nadvihnutá perina, ktorá sa hýbe 
hore a dole. Vtom zazvoní mobil a spod periny sa vynorí Pipina. Ali začne telefonovať s Banánom, 
ktorý mu oznamuje, že Drobec vyliečil Milanka.  
Ali: „Jáj, kurva, ja už som sa tešil, že bude mať místo neho nového účtovníka.“  
Následne Ali prikáže Banánovi, aby zobral vlečku s vínom a vyhodil ju v kameňolome do vzduchu 
trhavinou. Potom zloží mobil.  
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23:02:52 V posteli povie Ali Pipine, že môžu pokračovať. Pipina sa dá opäť pod perinou, ktorá sa 
v blízkosti Aliho nafúkne a začne hýbať. Po chvíli ale Pipina vyjde spod periny.  
Ali: „No, čo je zlato? Tak hovorím, môžeme pokračovať v súložení.“  
Pipina: „Alinko, ty tomuto hovoríš sex? Však tu len sedíš a čítaš si noviny.“ 
Ali: „Náhodou zlato, ja si to celkovo užívam.“ 
Pipina: „Alinko, nemáš náhodou ešte trošku z toho vína? Lebo keby si sa z neho napil, tak by to 
s tebou trochu triaslo a ja by som si aspoň dačo užila z tejto nemožnej trtkačky.“  
 
23:03:39 Ali je prekvapený zo slov Pipiny a konštatuje, že z toho jedovatého vína by nedal ani 
najväčšiemu nepriateľovi.  
Ali: „A kurva, teraz mi to došlo.“  
Následne Ali vezme mobil a zavolá Banánovi. 
Ali: „Haló, Banán? Ser na kameňolom. To víno využijeme inak. Urobíme ministerskú párty.“  
 
23:04:07 Milanko sa v miestnosti pýta Aliho, či je naozaj nutné zavolať celú vládu, ponúknuť ich 
otráveným vínom a znefunkčniť tým chod krajiny.  
Ali: „Kurva, tak chod krajiny ťa zaujíma, ale náš biznis máš v piči.“ 
Do miestnosti vojde Béla a vraví, že na párty nebude chýbať ministerka zdravotníctva. Milan hovorí 
Alimu, kto všetko potvrdil účasť, pričom začne spomínať radcov a tajomníkov. 
Ali: „Ale, kurva, ministri ma zaujímajú, nemenuj mi tu, oné, upratovačky.“ Na to konto Milanko 
povie, že spomedzi ministrov, štyria prisľúbili účasť.  
 
23:05:14 Milanko vytočí Alimu ministra dopravy.  
Ali: „Servus, Johny, tu je Ali. Počúvaj chlapec, to čo mi ty robiš? Dvakrát ma chceš nasrať? Najprv 
odmietneš môj tender pre štát silno výhodný a potom odmietneš moju žúrku.“ 
Ali s ministrom dopravy ďalej hovorí a podarí sa mu ho presvedčiť k účasti na párty.  
Milanko: „Teda, pán Ali, vy viete tak dobre jednať s ľuďmi.“ 
Ali: „Na rozdiel od teba, že? Ty chuj.“  
Ali pošle Bélu pripraviť drevo na gril.  
 
23:06:30 V obývačke stoja Ali, Bela a Milanko a pozerajú von cez balkónové dvere. Béla skonštatuje, 
pri pozeraní, že vonku toľko ľudí, ako keby tam predávali langoše.  
Ali: „Kurva, langoše. Dobre, že hovoríš. Skontrolujem situáciu.“ 
Ali zavolá Márgit a pýta sa jej na langoše. Márgit mu po chvíli povie, že nebudú.  
Ali: „Do prdele aj s takou robotou. Dobre Márgit, serme na langoše, ale na pagáčky mi dajte pozor. 
Prepínam, končím.“  
 
23:07:08 Milanko konštatuje, že Drobec, pri bráne, zodpovedné plní svoju robotu. Ali mu následne 
zavolá. Drobec cez telefón tvrdí, že sa dovnútra dobýja nejaký dedo.  
Ali: „Počúvaj Drobec, kurva, buď naňho nežný, dobre? Nerob mu zle. Asi si to pomýlil, lebo o dve 
ulice je besiedke, v onom, v domove dôchodcov. Pošli ho tam, prepínam.“  
Vysvitne, že údajný dedo je ministerstvo školstva. Ali tak povie Drobcovi, aby ho poslal dnu.  
Ali: „Kurva, Milan, utekaj. Nech sa nám tu nestratí.“  
 
23:07:53 Do obývačky príde Banán.  
Banán: „Do prdele, do prdele. Počúvaj, počúva, minister dopravy sa k nám dostal zadným vchodom.“  
Banán Aliho potom informuje, že mal daný minister incident s jeho psami – pitbullmi.  
Ali: „Béla, ty somár, čo tu stojíš? Choď riešiť, choď ho zachrániť. Choď mu pomôcť.“ Banán a Béla 
opustia obývačku, ale Béla sa hneď aj vráti.  
Ali: „Kurva, Béla, čo je?“  
Béla si vezme z obývačky alkohol (na dezinfekciu rany) a odchádza preč.  
V obývačke sa objaví vyfintená Pipina. Pýta, či prišiel jeden z ministrov. Ali ju za ním pošle 
a s pohostením. Alimu zavolá minister kultúry, ktorý nechce dôjsť kvôli obľúbenej reality show. Ali 
ponúkne, že mu ju nahrá.   
 



 65 

23:09:11 Ali, Drobec a Béla pozerajú cez balkónové dvere von. Cez tie dvere vojde dnu Márgit. 
Sťažuje sa na správanie hostí. Tvrdí, že sa s nimi nedá rozprávať. Ali konštatuje, že nemyslel, že sa 
hostia tak rýchlo opijú. Dovnútra sa dobýja hosť. Drobec drží dvere.  
Ali: „Vykopni ho, vykopni ho, pošli ho do prdele.“  
Márgit poukazuje na zvláštne chovanie jedného z hosti. Béla však Márgit upokojuje.  
  
23:10:07 Do obývačky príde Pipina.  
Pipina: „Alino, panebože, minister obrany ma zatiahol do našej izby a chcel po mne trojku aj s tou 
špatnou hovorkyňou.“  
Ali je z toho nahnevaný. Obracia sa tak na Drobca.  
Ali: „Drobec, choď to vybaviť. A neser sa s ním.“  
Drobec opustí miestnosť. Márgit chváli hosťa, ktorým sa dobre porozprávala.   
 
23:10:46 Milanko príde dovnútra a vraví, že je všetko pripravené na prípitok s vínom. Pipina sa 
čuduje a pýta sa, či na to nie je priskoro.   
Béla: „Ak chceme, aby vydržali a udržali pohár aspoň pol minúty, tak už je čas.“  
Ali: „Kurva, máš pravdu. Pipinka, poď, ideme všeckým to víno hnusné, toxické naliať. Kurva, chlapci, 
ideme na to, držme sa.“  
Ali, spolu s Pipinou, vyjde von z obývačky.  
  
23:11:06 prerušenie programu  
- sponzorský odkaz: Nalgesin 
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavka na program Slovania , 
- zvukovo-obrazový predel 
- reklamný blok (23:11:47 – 23:17:51) 
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavkový blok (Dom snov , Jedna za všetkých , Skryté čísla , Nový život ) 
- oznam o program Slovania  
- sponzorské odkazy: Nalgesin, eTIPOS.sk 
 
23:21:18 pokračovanie programu Mafstory  
V obývačke sa Béla a Milanko pozerajú von. Je počuť, ako Ali prednáša prípitok. Milanko tvrdí, že 
mu vonku niekto vchádza do jazierka. Ali kvôli danej osobe preruší svoj prípitok.  
Béla: „Ježiš, to je pako. Veď ja som sa včera do toho jazierka vyšťal.“  
Milanko a Béla sa smejú, pričom Alinko pokračuje v hovorení prípitku. Ali sa vyzve hostí, aby vypili 
pohár s vínom. Milanko a Bola majú stávku o to, kto sa roztrasie ako prvý. Tu vyhrá Milanko.  
 
23:22:48 V miestnosti sa nachádzajú Pipina, Ali, Drobec, Béla a Milanko, pričom sa všetci pozerajú 
smerom von. Je počuť hluk, čo Ali okomentuje: „Do prdele.“  
Do obývačky vojde Banán a naznačí, že sa hostia poriadne trasú. Ali toho chce využiť. Vypýta si od 
Milanka zmluvu a ide zháňať podpis. Po chvíli sa však vráti. Tvrdí, že sa k ministrovi dopravy 
nedokázal dostať. Ali začne cez amplión rozprávať k hosťom. Tvrdí im, za akých podmienok sa budú 
môcť zbaviť trasenia – žiada zákazku na diaľnicu.   
 
23:24:00 Prítomný, okrem Aliho a Drobca, sa v obývačke zabávajú. 
Ali: „Držte huby, držte huby. Vyjednávam.“  
Následne Ali hovorí hosťom, že k nim pošle Milanka. Milanko sa tomu zdráha, ale napriek tomu bol 
vyslaný von. Ali vraví Drobcovi, že po podpísaní zmluvy, bude môcť začať hostí pomaly liečiť. 
Drobec poukazuje na hosťa, ktorý je na pódiu.  
Ali: „Tak na toho sa vyser. Tomu jedinému sme za to zaplatili.“  
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23:24:58 Ali a Drobec sú posilňovni, kde Ali zdvíha činku. Márgit príde k nim a oznámi, že na 
jednom poli pristáli tri lietadlá, z ktorých vystúpilo tisíce Afričanov. Ali skonštatuje, že ide o ich 
robotníkov. Margit vraví, že Afričania začali obliehať celé polia.  
Ali: „Kurva, čo oni začali vyžierať úrodu? Však mali dostať nažrať.“ 
Márgit ale povie, že dotyční začali kopať rýľmi, a to že vraj diaľnicu. Ali pochváli ich konanie  
a vydvihne ľudí, ktorí si dokážu vážiť aj skromnú plácu. Následne sa začnú zobrazovať pokazené 
zábery hercov seriálu. V rámci nich sa zobrazuje aj scéna, kde Ali okrem iného hovorí: „Serte na 
langoše, serte langoše, ale na pagáčky dajte pozor. Hovorí Ali, prepínam.“  
 
23:27:04 koniec programu Mafstory  
- sponzorské odkaz: eTIPOS.sk, Nalgesin 
- zvukovo-obrazový predel 
- sponzorský odkaz: eTIPOS.sk, 
- začiatok programu Spackané plastické operácie  
23:29:59 koniec monitorovaného záznamu 

 
* * * 

 
Správne konanie č. 1190/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že účastník konania odvysielal dňa 19. 4. 
2021 o cca 22:53 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Ministerská párty, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu JSO: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých 
hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne posolstvo 
programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru o vekovej 
vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetná epizóda má názov Ministerská párty a týka sa prehratej verejnej súťaže o výstavbu južnej 
diaľnice. Ali je šokovaný, pretože zákazku získal Jókai. Tisíce ugandských robotníkov, ktorých mal 
Banán priviezť z Afriky, tak musia ostať doma. Na znak priateľstva pošle Jókai rodine Molnárovcov 
kamión plný luxusného vína. Je to však pasca. Prvý sa z vína napije Milanko a okamžite sa prejavujú 
toxické účinky. Milan dostane triašku a nebyť Drobcových zázračných schopností, asi by skončil 
tragicky. Ali dostane nápad. Víno ponúkne slovenskej vláde, ktorú pozve na kokteilový večierok k 
sebe domov. 
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. 
 
V predmetnom programe sme zaznamenali výraz „kurva“ celkovo v dvoch obmenách („kurva“, 
„kurvy“) spolu 21x. Tento výraz bol vo väčšine prípadov použitý v kontexte zanadávania 
si/vulgárneho povzdychu, či zahrešenia si a tiež vo význame nadávky konkrétnym osobám. Podľa 
kodifikačných príručiek slovenského jazyka je tento výraz definovaný ako vulgarizmus. Kancelária 
Rady uvádza konkrétne časti programu, v ktorom bol predmetný výraz použitý: 
Ali: „Kurva, môžeš mi ty povedať, jak je možné, že nás tie kurvy znova vyblafli?“ 
Ali: „Kurva, to je hajzel. Tak ne, že nás pripraví o zákazku za desať miliárd eur, on si z nás ešte bude 
robiť prdel.“  
Ali: „Kurva, vie ti vy čo? Máte pravdu. My to víno vypijeme a potom mu vytrieme kocúra, keď získame 
tu štátnu zákazku na atómovku v Sabinove.“  
Ali: „A kurva, pravda. Však to víno môže byť aj otrávené.“  
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Ali: „Kurva, si ty normálny?“  
Ali: „Kurva, chyťte ho. Však ma tu dobije.“ 
Banán: „Do prdele. Béla, kurva, vymysli niečo. Však to neni normálne. Ja ho už ďalej neudržím.“ 
 
Ali: „Jáj, kurva, ja už som sa tešil, že bude mať místo neho nového účtovníka.“  
Ali: „A kurva, teraz mi to došlo.“  
Ali: „Kurva, tak chod krajiny ťa zaujíma, ale náš biznis máš v piči.“ 
Ali: „Ale, kurva, ministri ma zaujímajú, nemenuj mi tu, oné, upratovačky.“  
Ali: „Kurva, langoše. Dobre, že hovoríš. Skontrolujem situáciu.“ 
Ali: „Počúvaj Drobec, kurva, buď naňho nežný, dobre? Nerob mu zle. Asi si to pomýlil, lebo o dve 
ulice je besiedke, v onom, v domove dôchodcov. Pošli ho tam, prepínam.“  
Ali: „Kurva, Milan, utekaj. Nech sa nám tu nestratí.“  
Ali: „Kurva, Béla, čo je?“  
Ali: „Kurva, máš pravdu. Pipinka, poď, ideme všeckým to víno hnusné, toxické naliať. Kurva, chlapci, 
ideme na to, držme sa.“  
Ali: „Kurva, čo oni začali vyžierať úrodu? Však mali dostať nažrať.“ 
 
Vo svojej vlastnej podstate a význame voči konkrétnej osobe bol použitý 2x nasledovne: 
Ali: „Kurva, môžeš mi ty povedať, jak je možné, že nás tie kurvy znova vyblafli?“ 
Ali: „Kurvy špinavé, nenažrané. Len cez nich mohli tie informácie preniknúť.“  
 
Predmetný výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je natoľko hrubý 
a nevhodný, že ho považujeme v danom kontexte a spôsobe použitia ako „zahrešenie“ protagonistov 
a nadávku konkrétnym osobám za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.   
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný taktiež  výskyt výrazu „v piči“. 
23:04:07 Milanko sa v miestnosti pýta Aliho, či je naozaj nutné zavolať celú vládu, ponúknuť ich 
otráveným vínom a znefunkčniť tým chod krajiny.  
Ali: „Kurva, tak chod krajiny ťa zaujíma, ale náš biznis máš v piči.“ 
 
Podľa Historického slovníka slovenského jazyka z r. 1991 – 2008 je výraz „piča“ definovaný ako 
vulgárny výraz. V uvedenom prípade bol použitý vo význame zahrešenia si/vyjadrenia hnevu. 
Kancelária Rady zastáva názor, že aj v tomto prípade sa jedná o hrubý vulgarizmus, ktorý je nevhodný 
pre celú vekovú skupinu maloletých. 
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný taktiež  výskyt výrazu „trtkačka“. 
Pipina: „Alinko, nemáš náhodou ešte trošku z toho vína? Lebo keby si sa z neho napil, tak by to 
s tebou trochu triaslo a ja by som si aspoň dačo užila z tejto nemožnej trtkačky.“  
 
Synonymický slovník slovenčiny výraz „trtkať“ a jeho odvodeniny vo význame mať s niekým intímny 
telesný styk, konať súlož definuje ako vulgárny výraz. V posudzovanom programe bol predmetný 
výraz použitý 1x. Kancelária Rady je toho názoru, že ide o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje takú 
intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené 
v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z. z. 
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chuj“. Podľa Slovníka súčasného slovenského 
jazyka slovo chuj predstavuje vulgárny výraz označujúci mužský pohlavný orgán, pohlavný úd 
a takisto aj hanlivé označenie muža - nadávka mužovi.  Išlo o nasledovnú scénu: 
Ali: „Na rozdiel od teba, že? Ty chuj.“  
 
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že zodpovedá 
označeniu programu. 
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V predmetnom programe odzneli aj ďalšie výrazy, ktoré sa svojou nízkou intenzitou a charakterom 
nedostávajú do rozporu s označením programu. Išlo o nasledovné výrazy: 
 
Výraz „prdel“ vo význame robiť si srandu a jeho odvodenina v podobne zahrešenia a poslania 
niekoho preč „do prdele“. Ide o čechizmus, ktorý Slovník spisovného jazyka českého označuje ako 
vulgárny výraz. Všetky predmetné výrazy boli použité v humornom kontexte na zdôraznenie 
prežívanej emócie, resp. realistický opis skutočnosti, pričom v tomto kontexte nenadobudli vysokú 
intenzitu.  
Ali: „Kurva, to je hajzel. Tak ne, že nás pripraví o zákazku za desať miliárd eur, on si z nás ešte bude 
robiť prdel.“  
Banán: „Do prdele. Béla, kurva, vymysli niečo. Však to neni normálne. Ja ho už ďalej neudržím.“ 
Ali: „Do prdele aj s takou robotou. Dobre Márgit, serme na langoše, ale na pagáčky mi dajte pozor. 
Prepínam, končím.“  
Banán: „Do prdele, do prdele. Počúvaj, počúva, minister dopravy sa k nám dostal zadným vchodom.“ 
Ali: „Vykopni ho, vykopni ho, pošli ho do prdele.“  
 
Výraz „debil“ je expresívnym výrazom uvádzaným v Pravidlách slovenského pravopisu a označuje 
v jeho pravom význame psychiatrickú diagnózu. Uvedený výraz bol v programe použitý vo význame 
urážky osoby bez ohľadu na lekársku diagnózu, t. j. bez ohľadu na jeho pravý význam. 
Béla: „Pozri sa, čo robíš. Ty robíš úplne presne to, čo ten debil z Komárna od teba očakáva.“ 
Banán: „Vidíš to? A čo by to bolo, keby sme sa z toho vína napili my všetci? Ty debil.“  
 
Výraz „hajzel“, ktorý je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka pejoratívnym a teda 
expresívnym výrazom označujúcim príživníckeho alebo bezvýznamného človeka (obyčajne nadávka).  
Ali: „Kurva, to je hajzel. Tak ne, že nás pripraví o zákazku za desať miliárd eur, on si z nás ešte bude 
robiť prdel.“  
 
Výraz „srať“ vo variantoch serte (2x), ser (1x), nasrať (1x), serme (1x), neser (1x), vyser (1x). Podľa 
slovníkov slovenčiny je vo význame nahnevať niekoho, vykašľať sa na niečo/nestarať sa, definovaný 
ako hrubý, expresívny výraz. 
Márgit ale povie, že dotyční začali kopať rýľmi, a to že vraj diaľnicu. Ali pochváli ich konanie  
a vydvihne ľudí, ktorí si dokážu vážiť aj skromnú plácu. Následne sa začnú zobrazovať pokazené 
zábery hercov seriálu. V rámci nich sa zobrazuje aj scéna, kde Ali okrem iného hovorí: „Serte na 
langoše, serte langoše, ale na pagáčky dajte pozor. Hovorí Ali, prepínam.“  
Ali: „Haló, Banán? Ser na kameňolom. To víno využijeme inak. Urobíme ministerskú párty.“  
Ali: „Servus, Johny, tu je Ali. Počúvaj chlapec, to čo mi ty robiš? Dvakrát ma chceš nasrať? Najprv 
odmietneš môj tender pre štát silno výhodný a potom odmietneš moju žúrku.“ 
Ali: „Do prdele aj s takou robotou. Dobre Márgit, serme na langoše, ale na pagáčky mi dajte pozor. 
Prepínam, končím.“  
Ali: „Drobec, choď to vybaviť. A neser sa s ním.“  
Ali: „Tak na toho sa vyser. Tomu jedinému sme za to zaplatili.“  
 
V programe odznel aj výraz „do riti“ ktorý je podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka 
expresívnym výrazom. Ide o slovné spojenie používané na zahrešenie, keď je človek nahnevaný alebo 
prekvapený. V danom prípade bol použitý na vyjadrenie emócií, zdôraznenie mienenej skutočnosti. 
Banán: „Do riti, tak toto je vážny prúser. Ja som chcel vlastnú pumpičku, rozumieš mňa? Aj s takým 
malým masážnym salónikom. No, toto jej fakt prúser.“ 
 
Výraz „pako“, ktorý je podľa Slovníka cudzích slov pejoratívny výraz označujúci nešikovníka, 
ťarbáka, nevhodne konajúceho človeka.  
Béla: „Ježiš, to je pako. Veď ja som sa včera do toho jazierka vyšťal.“  
 
Výraz „vyšťal“, ktorý je podľa Synonymického slovníka slovenčiny hrubým výrazom vo význame 
vylučovať moč. 
Béla: „Ježiš, to je pako. Veď ja som sa včera do toho jazierka vyšťal.“  
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Kancelária Rady sa nazdáva, že všetky tieto vyššie uvedené výrazy nedosahujú takú intenzitu,  
na základe ktorej by ich bolo nutné označiť ako výrazy nevhodné pre celú skupinu maloletých 
divákov. 
 
Z pohľadu kritéria obscénne vyjadrovanie sme posudzovali nasledovné scény, cit.: 
 
23:02:05 Ali leží v posteli a číta noviny. Je vidieť, že je pred ním nadvihnutá perina, ktorá sa hýbe 
hore a dole. Vtom zazvoní mobil a spod periny sa vynorí Pipina. Ali začne telefonovať s Banánom, 
ktorý mu oznamuje, že Drobec vyliečil Milanka.  
Ali: „Jáj, kurva, ja už som sa tešil, že bude mať místo neho nového účtovníka.“  
Následne Ali prikáže Banánovi, aby zobral vlečku s vínom a vyhodil ju v kameňolome do vzduchu 
trhavinou. Potom zloží mobil.  
23:02:52 V posteli povie Ali Pipine, že môžu pokračovať. Pipina sa dá opäť pod perinu, ktorá sa 
v blízkosti Aliho nafúkne a začne hýbať. Po chvíli ale Pipina vyjde spod periny.  
Ali: „No, čo je zlato? Tak hovorím, môžeme pokračovať v súložení.“  
Pipina: „Alinko, ty tomuto hovoríš sex? Však tu len sedíš a čítaš si noviny.“ 
Ali: „Náhodou zlato, ja si to celkovo užívam.“ 
Pipina: „Alinko, nemáš náhodou ešte trošku z toho vína? Lebo keby si sa z neho napil, tak by to 
s tebou trochu triaslo a ja by som si aspoň dačo užila z tejto nemožnej trtkačky.“  
 
23:10:07 Do obývačky príde Pipina.  
Pipina: „Alino, panebože, minister obrany ma zatiahol do našej izby a chcel po mne trojku aj s tou 
špatnou hovorkyňou.“  
 
Predmetné scény so sexuálnym podtónom boli v danej časti programu ojedinelé. V prípade scény, kde 
leží Ali na posteli a Pipina je pod perinou, pričom sa táto hýbe hore a dole, je podľa nás zrejmá 
činnosť, ktorá má byť vykonávaná, a to orálne uspokojovanie Aliho. Komentáre Aliho, aby 
pokračovali v tomto súložení a Pipiny o tom, že by si trošku užila, ak by si Ali dal za pohár vína 
a začalo ním triasť, naznačujúc funkciu erotickej pomôcky, sú podľa nášho názoru v tomto kontexte 
nevhodné pre všetky skupiny maloletých. Scéna, v ktorej Pipina poukazuje na sex v trojici medzi 
ministrom, hovorkyňou a Pipinou odkazuje na sexuálne správanie, resp. sexuálne praktiky 
protagonistov programu, a to nanajvýš oplzlým spôsobom. Máme preto za to, že vyššie uvedené 
vyjadrenia (vyznačené boldom) nezodpovedajú označeniu programu vysielateľom a dosahujú tak 
vysokú intenzitu, že je potrebné ich vyhodnotiť ako obscénne vyjadrenia nevhodné pre celú vekovú 
skupinu maloletých.  
 
Vzhľadom na kontextuálny výskyt v súvislosti s obsahom programu, ktorý je definovaný mafiánskym 
prostredím južného Slovenska, sa dá očakávať špecifický druh vyjadrovania, ktorý bude postavený 
najmä na používaní vulgárnych výrazov, keďže postavy mafiánov môžu byť charakterizované aj na 
základe ich vyjadrovania a správania.  
 
Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
 
Program obsahoval nad rámec označenia programu kritériá podľa ustanovenia: 
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 24 min. čistý čas) a faktu, že scény s obsahom kritéria 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie sa tiahli celou 
dejovou líniou programu je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia 
výskytu kritérií nevhodných pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  
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Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká 
aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá 
v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným 
vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. 
Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných 
výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou 
líniou programu. Treba podotknúť, že v rámci daných výrazov mal jasnú prevahu vulgárny výraz 
kurva, ktorý bol vyslovovaný samoúčelne. Scény majúce sexuálny podtón sa zase spájali s používaním 
vulgárnych resp. hrubých výrazov. 
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo. Je primárne určený 
na jednoduchú zábavu založenú na vtipoch, vulgarizmoch a sexuálnych narážkach prezentovanú v 
západoslovenskom nárečí bez morálneho posolstva. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, 
obscénne vyjadrovanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 
ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

* * * 
 

SK č. 1318/SKO/2021 
 
Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie:  Mafstory – Béla v kóme 
Deň vysielania:   10. 05. 2021 
Čas vysielania:   cca 22:41 hod. 
Označenie podľa JSO:          
 
(Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR, časy sú uvádzané cca) 
 
22:40:00 začiatok záznamu. 
Časť prebiehajúceho programu Inkognito  a záverečné titulky. 
Zvukovo-obrazový predel/ sponzorské odkazy Porsche Slovakia spol. s. r. o., Tipos, národná lotériová 
spoločnosť a. s., ZSE Energia, a. s., Uniqa, zvukovo-obrazový predel. 
22:41:55 začiatok a zvučka programu Mafstory . 
„Mafiánska rodina“ sedí v izbe za stolom a popíja kávu. Zrazu vojde do miestnosti podnapitý Béla 
s cestovnou taškou, ktorý sa vracia z lekárskeho sympózia v Čechách.  
Béla: „Nazdar rodinaa.“  
Ali: „Ale né, Bélinko sa nám vrátil!“ 
Pipina: „Béla bol niekde preč?“ 
Ali: „No čo moj chlapec, parádne ste sa vyzabávali?“ 
Milanko: „Ale no tak, veď Béla bol na sympóziu.“  
22:42:20 Banán: „A čo? Tam sa nežúruje, alebo čo?“ 
Béla: „Ale iste, že sa žúruje a trtká krížom-krážom, ale toto bolo v Čechách.“  
Ali: „Čo, akože Čehúni už prestali trtkať a chlastať?“ 
22:42:36 na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Béla v kóme.“ 
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22:42:43 Béla: „No veď to, totiž oni zakázali chlast nad dvadsať percent. No skús sa poriadne najebať 
z devätnástky.“  
Banán: „Pičovina, ja by som sa, ja by som radšej devatnástku pojebal, víš.“ 
22:42:50 Milanko: „Ale no tak, pán Banán, pán Béla myslí alkohol devävatnásťpercentný.“ 
Pipina: „Milanko, a taký aj existuje?“ 
Ali: „Ano, ano, však to sú ty tvoje vaječné likére, ale šak to by Béla musel vychlastať najmenej 
cisternu, aby to v zdraví prežil.“ 
Béla: „No veď skoro aj ne, našťastie cestou na stanicu ma zachránil taký malý stánok.“ a v ňom taký 
malý Čehúň v sandáloch, a on na mňa kričí, hele vole, hele vole, nechceš neco pořádnýho? Vole, vole. 
Tak som povedal, vole, jo chcem, a tak som pár fľaštičiek aj priniesol, hehehe.“  
22:43:27 Milanko: „Vy máte plný kufor českého alkoholu?“ 
Béla: „Tak teda on už neni úplne plný, jednu flaštičku som totiž už otvoril, ne... nedáš si Ali?“ 
22:43:40 Ali: „Fúj, ja tyto hnusné české patoky nechlastám, ja mám s Pipinkou v spálni rozrobenú 
parádnu fľaštičku francúzskeho šaňpanského.“ 
Pipina vstane a odchádza od stola: „No, bublinky ma totiž rajcujú.“ 
Ali vstane, urobí pohyb panvou, teatrálne si napraví trenkové nohavice a povie: „Chlapci...“ a takisto 
odchádza od stola, zakričí: „Pipíí!“ 
22:44:11 Béla si odpije: „Ooh, tak toto je fakt šupa.“  
Banán: „Chcel si povedať, že šťanka, né?“ 
22:44:20 Béla: „Asi nám vyhodilo poistky, alebo čo. Milan, choď zapáliť sviečky.“  
Drobec: „Prečo by mal zapaľovať sviečky?“  
Béla: „Lebo je tma a ja by som nerád...“ 
22:44:34 Ako to Béla dopovie, ostane sedieť bez pohnutia s otvorenými očami a nehybnou tvárou.  
Banán: „Béla! Béla! Kurva, čo by si nerád?“ 
Drobec podíde k Bélovi a zatrasie ním. Béla je nehybný: „Ten už to nedopovie.“  
Milanko: „On umrel?“ 
Drobec: „Keby umrel, tak nedýcha.“ Skúša mu otvoriť viečka. „Vyzerá, vyzerá, ako keby bol 
v kóme.“  
Banán: „Ale fakt vypadá mŕtvy. Taký mŕtvy doktor.“ 
22:45:33 Animovaný predel. Rodina sedí v pracovni a Ali sa skláňa nad Bélom, ktorý sedí vo vozíku 
nepohnute s otvorenými očami a neprítomným pohľadom. 
Ali: „Kurva Béla, chudák, takto nám upadnúť do kómy, jak keby sa nechumelilo.“ 
22:45:47 Pipina: „Alinko, to akože ako je vobec možné, že človek upadne do kómy.“ 
Béla bez toho aby otvoril ústa, v duchu odpovedá: „Skús sa napiť z toho metylového chlastu, ty krava 
a hneď pochopíš.“ Zvuk jeho hlasu ide v pozadí, ostatní ho nepočujú. 
Milanko: „To má z toho, že kupuje ten otrávený chlast v Čechách. Viete, on obsahuje toxický 
metylalkohol, z toho normálne ľudia umierajú, on má vlastne šťastie, že upadol iba do kómy “ 
Béla odvetí v duchu: „Milan, o akom šťastí hovoríš?“  
22:46:15 Ali: „Do prdele, a teraz nám tu skapíňa, jak taký starý pes Bodrík.“ 
Banán: „Ne, ne, ne, on vyzerá úplne jako hríb, nehýbe sa, nič nehovorí, len si tak sedí v tom svojom 
kresle.“ 
Béla: „No ja nie som žiadny hríb, Banán. No trošku sa neviem hýbať, ale hríb som neni.“  
Pipina: „A to mu fakt nevieme nejako pomôcť?“ 
Milanko: „No viete, v Čechách podávajú tým, čo upadli do kómy, čistý etanol. To znamená, čistý 
alkohol, hej, ktorý, hehe, rozriedi tú hladinu metylalkoholou v tele, a tým pádom znižuje jeho účinky.“ 
Béla: „Konečne múdra reč Milanko, nalievajte rýchlo.“ 
22:47:19 Ali: „Čo si ty neni kompletný? To jako máme Bélovi otvoriť hubu a liať mu ten alkohol 
rovno do krka?“ 
Béla: „Áno, áno, áno!“ 
Milanko: „Nie, nie, nie, my mu ho podáme intravenózne.“ 
Pipina: „Ako?“ 
Milanko: „Priamo do žily.“ 
Béla: „Milan, dnes si za hviezdu, alkohol rovno do žily, lepšie jak klincom do oka.“ 
Pipina: „Chudáčik Béla, ako tam tak sedí a pozerá dopredu, ako keby ho niečo čakalo.“ 
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22:47:56 Animovaný predel. Milan sedí pri nemohúcom a nemom Bélovi sediacom na vozíku v izbe 
a otvára mu poštu. 
Milanko: „Hm, ale, ale, tu niekomu pribúda dvadsaťtritisíc tisíc eur mesačne, že Béla?“ 
Béla: „Milan, polož to, to je moja pošta!“ 
22:48:25 Milanko: „Ale vy ste tajnostkár Béla, a to ste sa prečo nepodelili s informáciou, že vlastníte 
pozemky pod Gabčíkovom, čo?“  
Béla: „No, lebo by sa o to zaujímal aj taký chuj, ako si ty a nemal by som mesačne dvadsaťtritisíc, čo 
si myslíš, že chlast je zadarmo?“ 
22:48:43 Zvoní telefón, Milankovi volá profesor Burda. Milanko dotelefonuje a povie Bélovi, že 
profesorovi tajne mesačne posiela jedno percento z ich tržieb, lebo ten stavia botanickú záhradu. 
Béla: „Kurva Milan, ty okrádaš Aliho? Jak si malý, tak si vychcaný.“ 
Teta Márgit: „Bélinkó, ty moj kómatické chlapec. Teta Márgit už uteká za tebu. Milanko a ty tu čo 
robíš? Strážiš nášho živého, mŕtveho chlapca Bélinka?“ 
Milanko: „Zdravím vás teta, a čo vy tu?“ 
Teta Márgit: „No ja so sem prišla víš, lebo moja kamarátka Imriška Naďová mi povedala, že 
s luďámi, ktorí sú v kóme treba véla rozprávať víš, ona mala muža v kóme též.“ 
22:50:00 Béla: „Ježiš Márgit, ja som nadrbaný a chce sa mi spať.“ 
Milanko: „Tak viete čo teta? Ja vás tu s ním nechám samú a rozprávajte mu.“ 
Teta Márgit: „Dobre, dobre, ja zodpovedne preberám túto štafetu.“ 
Teta Márgit Bélovi sľubuje, že mu bude celý čas rozprávať a hneď začne falošne spievať.  
Teta Márgit: „V dolináách, kvitne kvet, ktorý nám lásku dáva, tam sa pase aj zakliata krava, tak si 
spévamé.“  
Béla: „Zabite ma.“ 
22:51:10 Animovaný predel. Prerušenie programu.  
zvukovo-obrazový predel, upútavka na program Nový život , zvukovo-obrazový predel, reklamný 
blok (trvanie cca 06:00 min.), zvukovo-obrazový predel, upútavky na programy Analýzy na hrane , 
Policajt z Belleville , 9-1-1 , Bez servítky , Ranné noviny / zvukovo-obrazový predel / Nový 
život , zvukovo-obrazový predel. 
23:00:26 pokračovanie programu Mafstory. 
 
V izbe sedí Béla a Teta Márgit. Vojde Drobec.  
23:00:49 Teta Márgit: „Jéj, Drobeček, dobre, že si došel, prišiel si ma vystrédať, že? No, lebo ja 
z toho rozprávania, mňa už normálne bolí huba.“ 
Béla: „Drobec, ty si môj záchranca!“ 
Drobec: „Skúsim ti pomôcť.“ Drží nad Bélom ruky a lieči ho. „Béla, cítiš teplo mojich rúk?“ 
Béla: „No keby som cítil, tak ti to asi poviem, ne?“ 
Drobec sa zháči: „Však mi to hovoríš.“ 
Béla: „Ty ma počuješ?“ 
Drobec: „Počujem.“ 
Teta Márgit: „Čo počuješ? Čo počuješ?“  
Drobec: „Bélu.“  
Teta Márgit: „Ale šak nič nehovorí. Nič.“ 
23:02:12 Béla: „Drobec, neprezraď, že ma počuješ, lebo si budú myslieť, že ti drbe. Môžeme sa 
rozprávať takto?“ 
Drobec: „Jasné a tá stará krava nás aspoň nebude odpočúvať. Ako ti môžem pomôcť?“ 
23:02:29 Béla: „Pre začiatok by si mohol skontrolovať, či som sa neposral.“ 
23:02:36 Animovaný predel. V posilňovni sedí Pipina a vedľa nej Béla na vozíku bez pohnutia. Pipina 
niekomu telefonuje, že má službu pri Bélovi.  
Pipina: „Čo ti budem hovoriť no, tak mám službu pri Bélovi, ktorý je v kóme, no. Vraj s ním stále 
niekto musí byť.“  
Béla: „Hm, radšej keby si mi pridala trošku toho etanolu.“ 
Pipina: „No, ale o chvíľu príde Milanko ma vystriedať, takže sa môžeme stretnúť, no. Ježiši neboj sa! 
Alino sa o to nedozvie, no. Fajn, takže Motel pri mlyne. Hí, vieš čo, ja si dám tie komiksové gaťky, ako 
minule sss a ty mi ich budeš tak pekne čítať.“ 
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23:03:15 Béla: „Ahá, takže dajaký výtrtník ti bude čítať nohavičky.“ 
Pipina: „Hihihi, ja sa už neviem dočkať na tvoju čítačku.“ 
Milanko: „Zdravím Pipinka, zdravím, prišli sme trošička porehabilitovať Bélu.“  
23:03:34 Béla: „Čo ma chce tento pako? Rehabilitovať?“ 
Drobec: „Je presvedčený, že keď bude cvičiť s tvojimi končatinami, tak ti to pomôže.“ 
23:03:41 Béla: „Hovno pomôže. Dajte mi radšej viac toho etanolu, Pipina mi to priškrtila a ledva to 
tečie.“ 
23:03:51 Milanko cvičí s Bélovými nohami a Pipina sa chystá na odchod. 
Pipina: „No, chalani, ja vás tu nechám samých, pretože ja si ešte musím...“ 
Béla: „Vysprchovať šušku a nahodiť komiksové gaťky.“ 
Drobec: „Komiksové gaťky?“ 
Milanko si napraví nohavice: „No, ja už som nemal iné čisté.“  
23:04:36 Animovaný predel. V izbe sedí rodina a obeduje. 
Ali: „Takže Béla v rámci reštitúcie zdedil pozemky pod vodným dielom Gabčíkovo a dostáva za ne 
dvadsaťtritisíc euri slovenských mesačne nájomné. Keby som náhodou ten výpis nenašiel spadnutý na 
zemi, jak by som sa bol o tom dozvedel Milanko?“  
Milanko: „Prepáčte pán Ali, ja som vám to akosi opomenul spomenúť.“ 
23:05:05 Pipina: „No jasné, chcel nás odrbať, né?“ 
Ali: „Chcel si si ich uchmatnúť pre seba čo? Ty kurva účtovnícka.“ 
Milanko: „Nechcel.“ 
23:05:14 Béla: „Kurva, otočte ma, vy sa tu bavíte o mojich pozemkoch, akoby boli vaše.“ 
Drobec Bélu otočí, ale musí ho znova otočiť chrbtom, lebo Ali povie, že mu prestáva chutiť, keď na 
neho Béla nemo pozerá. 
23:06:57 Animovaný predel. V Bélovej pracovni sedí Béla s Alim. 
Ali: „Bélinko, Bélinko, chlapec náš nemohúci, tak si nám tu zanechal ty tvoje pozemky gabčíkofské. 
A ty kurvy nenažrané by sa o ne aj potrhali.“ 
Béla: „Ali, som rád, že si to pochopil, už som sa bál, že si ako oni!“ 
23:07:21 Ali: „Neboj sa Belinko, čo si oni myslia, že Albert Krasňanský sa nechá len tak odrbať? Ne, 
ne, ne ne, ne. Ty pozemky budú len a len moje. A ty chlapec moj, ty, ty už sa nebudeš ďalej trápiť.“ 
A zastaví mu prívod etanolu z infúzie.  
Béla: „Ali, Ali nezastavuj to!“  
Ali: „Tak Belinko a teraz môžeš v pokoji zemreť, budeme na teba s láskou spomínať, už sa nebudeš 
trápiť.“ 
23:07:57 Béla: „Ty hajzel jeden zasraný!“ 
Ali: „Ale neboj sa Bélinko, chlapec moj zlatý, o ty naše pozemky sa príkladne postarám.“ 
23:08:10 Animovaný predel. Rodina v čiernom sedí v izbe a Ali má príhovor k Bélovi. Rozpráva, že 
bol dobrým doktorom a bratom. 
Ali: „Bélinko, zostaneš naveky v našich srdcach, budeme na teba spomínať.“ 
Pipina: „No a neboj sa Bélinko, Alinko mi slúbil, že mi každý mesiac niečo z tých výnosov kúpi.“ 
23:09:05 Béla: „Ty si bola vždy taktná sviňa, Pipina.“ 
23:09:20 Béla: „Drobec, kurva, povedz im, že sa so mnou nemusia lúčiť.“  
Drobec: „Nemusíte sa s ním lúčiť. Béla sa s vami lúčiť nechce.“ 
Banán: „A ty čo si Drobec vedma? Že víš, čo on chce, Béla? Belinko, šťastnú cestu na druhú stranu 
a buď tam zdravučký moj.“ 
Ali: „Dobre, dobre, stačí, stačí, teraz všetci podržíme za Bélu minútu ticha.“  
23:10:00 Béla: „Drobec, kurva, však to je jak na pohrebe.“ 
Drobec: „A čo mám robiť?“ 
23:10:08 Béla: „Do riti, keby som sa teraz hneď mohol z tej posratej kómy prebrať. Hapčí!“  
Všetci naraz: „Na zdravie,“ a pozrú sa prekvapene na Bélu. 
Béla: „Tak vám pekne ďakujem, vy kurvy.“ 
Milanko ukáže na Bélu prstom, chytí sa za srdce: „A, áaa,“ a spadne na zem.  
23:10:30 Animovaný predel. Béla sedí s ostatnými v izbe pri stole a pije.  
Béla: „Tak musím sa ti priznať Ali, že intravenózne mi to šlapalo viac.“  
Ali: „Vidím Belinko, že už si v porádečku, takže teraz možeme v pokoji rozobrať ty tvoje pozemky.“ 
23:10:45 Béla: „Tak ja to rozoberem velice rýchlo, ty pozemky si nehám ja.“ 
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Banán: „No, ale takto, čo sa škrobuješ, kurva Béla, si v rodine? Tak to patrí rodine, no!“ 
Béla: „Aha! Ale ja si pamätám, že Ali to nechce len tak pre rodinu, že?“ 
Ali: „Čo si pamätáš, jak si pamätáš, veď ty si nemožeš nič pamätať, ty si bol v tom kómate, né.“ 
Drobec: „On vás počul, všetkých.“ 
Béla: „No ja som vás nielenže všetkých počul, ale ja som sa s Drobcom aj rozprával, telepaticky, 
hmm.“ 
Drobec: „Vidíte, vidíte? A vy ste mi neverili.“ 
Milanko: „Hehehehehe, toto je nejaký nezmysel.“ 
Béla: „A posielať jedno percento výnosov nadácii pre výstavbu novej botanickej záhrady, to neni 
nezmysel?“ 
Ali: „Milan?“ 
Milanko: „A ale ja s... ja, ja tot...to je inak.“ 
Pipina: „Béla, a akože ty si nás naozaj počul?“ 
Béla: „Komiksové gaťky.“ 
Ali: „Aké komiksové gaťky?“ 
Milanko: „Ale ja ich vážne nosím iba občas.“ 
Béla objíme Milana a Aliho a usmieva sa: „Ludia, ja si myslím, že mi začína sladký život.“ 
23:12:27 záverečný titulok programu Mafstory   
koniec programu.  
  
23:12:30 zvukovo-obrazový predel/ sponzorské odkazy Tipos, národná lotériová spoločnosť a.s., Nay 
a. s. / zvukovo-obrazový predel.  
23:12:53 začiatok programu Spackané plastické operácie II.  
 
23:14:59 koniec záznamu. 
 

 * * * 
 

Správne konanie č. 1318/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe Mafstory – 
Béla v kóme mohlo dôjsť k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa 
Jednotného systému označovania programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá. 

 
V rámci kontextuálneho výskytu  je predmetný program z kategórie komediálnych seriálov, ktorý 
preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. Charakterizuje ho jednoduchá 
dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta.  
 
Hlavnou témou posudzovanej časti Mafstory – Béla v kóme  bolo Bélovo upadnutie do kómy po 
návrate z lekárskeho sympózia v Čechách. Béla, obľubujúci alkohol, si v Českej republike kúpil a 
vypil väčšie množstvo po domácky vyrobených alkoholických nápojov, pravdepodobne 
z metylalkoholu. Po vypití jednej fľaše upadol do kómy. V jednej chvíli zostal bez pohnutia sedieť 
s otvorenými očami. Milanko navrhol podávať Bélovi čistý etanol na rozklad metylalkoholu v jeho 
tele. Béla v kóme, sediac v izbe pri ostatných členoch rodiny na vozíku, všetko dobre počuje a zistí ich 
tajnosti. Členovia rodiny si myslia, že Béla nevníma a spomenú pred ním rôzne svoje neresti. Takisto 
sa aj oni dozvedia z jeho pošty, že Béla dostáva vysoké mesačné nájomné za pozemky, ktoré vlastní 
v Gabčíkove. Ali s vidinou zisku peňazí prestane podávať Bélovi etanol a všetci spolu mu urobia 
obrad rozlúčky. Na konci Aliho príhovoru na rozlúčke sa Béla preberie. 
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. 
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V rámci kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií sme posudzovali výrazy, ktoré v rámci 
programu odzneli a bolo sporné ich zaradenie medzi vulgarizmy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 
18 rokov.  
 
V rámci týchto výrazov odznel výraz kurva v rôznych podobách spolu 9 krát. Výraz kurva je vo svojej 
vlastnej podstate označením ženy živiacej sa prostitúciou. V danom programe bol použitý ako 
zanadávanie, vyjadrenie hnevu, či emócie, cit.: 
Banán: „Béla! Béla! Kurva, čo by si nerád?“ 
Ali: „Kurva Béla, chudák, takto nám upadnúť do kómy, jak keby sa nechumelilo.“ 
Ali:  „Chcel si si ich uchmatnúť pre seba čo? Ty kurva účtovnícka.“ 
Béla: „Kurva, otočte ma, vy sa tu bavíte o mojich pozemkoch, akoby boli vaše.“ 
Ali: „Bélinko, Bélinko, chlapec náš nemohúci, tak si nám tu zanechal ty tvoje pozemky gabčíkofské. 
A ty kurvy nenažrané by sa o ne aj potrhali.“ 
Béla: „Drobec, kurva, povedz im, že sa so mnou nemusia lúčiť.“  
Béla: „Drobec, kurva, však to je jak na pohrebe.“ 
Béla: „Tak vám pekne ďakujem, vy kurvy.“ 
Banán: „No, ale takto, čo sa škrobuješ, kurva Béla, si v rodine? Tak to patrí rodine, no!“ 
 
Vo svojej vlastnej podstate a význame voči konkrétnej osobe bol použitý 3x, cit.: 
Ali:  „Chcel si si ich uchmatnúť pre seba čo? Ty kurva účtovnícka.“ 
Ali: „Bélinko, Bélinko, chlapec náš nemohúci, tak si nám tu zanechal ty tvoje pozemky gabčíkofské. 
A ty kurvy nenažrané by sa o ne aj potrhali.“ 
Béla: „Tak vám pekne ďakujem, vy kurvy.“ 
 
Ďalej boli v rámci odvysielaného programu zaznamenané i nasledovné vyjadrenia/výrazy:  
 
trtká (1x), trtkať (1x),– podľa Synonymického slovníka slovenčiny z r. 2004 ide o vulgárny výraz pre 
súložiť mať s niekým intímny telesný styk, konať súlož, cit.: 
22:42:20 Banán: „A čo? Tam sa nežúruje, alebo čo?“ 
Béla: „Ale iste, že sa žúruje a trtká krížom-krážom, ale toto bolo v Čechách.“  
Ali: „Čo, akože Čehúni už prestali trtkať a chlastať?“ 
 
Synonymický slovník slovenčiny výraz „trtkať“ vo význame „mať s niekým intímny telesný styk, 
konať súlož“ definuje ako vulgárny výraz. V posudzovanom programe bol predmetný výraz použitý 
2x. Kancelária Rady aj v tomto prípade je toho názoru, že ide o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje 
takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené 
v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z.. Ide o výraz, ktorý sa svojou intenzitou 
dostáva do rozporu s označením programu. Kancelária Rady má za to, že uvedené vyjadrenia, ktoré 
obsahujú tento hrubý vulgarizmus, sú v rozpore s označením posudzovaného programu.  
 
najebať (jebať) (1x) - podľa SSSJ ide o hrubý výraz pre správať sa nerozumne, bláznivo, hlúpo, 
sprosto. V tomto prípade ide o hrubý výraz v zmysle opiť sa: 
Ali: „Čo, akože Čehúni už prestali trtkať a chlastať?“  
22:42:43 Béla: „No veď to, totiž oni zakázali chlast nad dvadsať percent. No skús sa poriadne najebať 
z devätnástky.“  
 
Je zrejmé, že jeho slovotvorný základ predmetného výrazu je odvodený od slova „jebať“, ktorý je 
našimi kodifikačnými príručkami definovaný ako vulgarizmus. Kancelária Rady je aj v tomto prípade 
toho názoru, že ide o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je 
možné subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 
589/2007 Z.z.. Kancelária Rady má za to, že uvedené vyjadrenie, ktoré obsahuje tento hrubý 
vulgarizmus, sú v rozpore s označením posudzovaného programu.  
 
pičovina (1x) - podľa Historického slovníka slovenského jazyka z r. 1991 – 2008*  
vulgárny výraz piča označuje ženský pohlavný orgán:  



 76 

22:42:43 Béla: „No veď to, totiž oni zakázali chlast nad dvadsať percent. No skús sa poriadne najebať 
z devätnástky.“  
Banán: „Pičovina, ja by som sa, ja by som radšej devatnástku pojebal, víš.“ 
 
V posudzovanom programe bola odvodenina tohto slova v tvare „pičovina“ použitá vo význame 
„absolútna hlúposť, nezmysel“. Kancelária Rady je aj v tomto prípade toho názoru, že ide o hrubý 
vulgarizmus, ktorý dosahuje takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať pod 
hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z. Kancelária 
Rady má za to, že uvedené vyjadrenie, ktoré obsahuje tento hrubý vulgarizmus, je v rozpore 
s označením posudzovaného programu.  
 
pojebal (1x) - (jebať) podľa SSSJ ide o výraz pre mať intímny styk, súložiť: 
22:42:43 Béla: „No veď to, totiž oni zakázali chlast nad dvadsať percent. No skús sa poriadne najebať 
z devätnástky.“  
Banán: „Pičovina, ja by som sa, ja by som radšej devatnástku pojebal, víš.“ 
 
Máme za to, že v predmetnom prípade ide o natoľko hrubý a intenzívny výraz označujúci vykonávanie 
pohlavného styku, že je nutné ho vyhodnotiť ako vulgarizmus nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých.  
 
šťanka (1x) - podľa Synonymického slovníka slovenčiny z r. 2004 ide o vulgárny výraz pre moč, 
tekutinu vylučovanú obličkami:  
22:44:11 Béla si odpije: „Ooh, tak toto je fakt šupa.“  
Banán: „Chcel si povedať, že šťanka, né?“ 
 
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom. 
  
chuj (1x) – podľa SSSJ ide o vulgárny výraz pre mužský pohlavný orgán, pohlavný úd alebo o hanlivé 
označenie muža, nadávka mužovi: 
22:48:25 Milanko: „Ale vy ste tajnostkár Béla, a to ste sa prečo nepodelili s informáciou, že vlastníte 
pozemky pod Gabčíkovom, čo?“  
Béla: „No, lebo by sa o to zaujímal aj taký chuj, ako si ty a nemal by som mesačne dvadsaťtritisíc, čo 
si myslíš, že chlast je zadarmo?“ 
 
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom. 
  
nadrbaný (1x) – podľa SSSJ ide o vulgárny výraz pre toho, ktorý je pod vplyvom alkoholu, veľmi 
opitý: 
22:50:00 Béla: „Ježiš Márgit, ja som nadrbaný a chce sa mi spať.“ 
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom.  
 
drbe ti (1x) - podľa SSSJ ide o expresívny výraz, ktorý označuje človeka, ktorý sa 
správa bláznivo, nevhodne: 
23:02:12 Béla: „Drobec, neprezraď, že ma počuješ, lebo si budú myslieť, že ti drbe. Môžeme sa 
rozprávať takto?“ 
 
odrbať (2x) - podľa Slovníka slovenských nárečí A-K, L-P z r. 1994, 2006 ide o vulgárny výraz pre 
zle zaobchádzať s niekým:  
23:05:05 Pipina: „No jasné, chcel nás odrbať, né?“ 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=ktor%C3%BD&c=xa0c
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=bl%C3%A1znivo&c=xa0c
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=nevhodne&c=xa0c
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23:07:21 Ali: „Neboj sa Belinko, čo si oni myslia, že Albert Krasňanský sa nechá len tak odrbať? Ne, 
ne, ne ne, ne. Ty pozemky budú len a len moje. A ty chlapec moj, ty, ty už sa nebudeš ďalej trápiť.“ 
A zastaví mu prívod etanolu z infúzie.  
 
Máme za to, že predmetné výrazy použité v danom kontexte nedosiahli takú intenzitu, aby boli 
vyhodnotené ako nevhodné pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tieto zodpovedajú 
označeniu programu vysielateľom.  
 
Z pohľadu kritéria obscénne vyjadrovanie sme posudzovali nasledovné scény, cit.: 
 
22:41:55 „Mafiánska rodina“ sedí v izbe za stolom a popíja kávu. Zrazu vojde do miestnosti 
podnapitý Béla s cestovnou taškou, ktorý sa vracia z lekárskeho sympózia v Čechách.  
Béla: „Nazdar rodinaa.“  
Ali: „No čo moj chlapec, parádne ste sa vyzabávali?“ 
Milanko: „Ale no tak, veď Béla bol na sympóziu.“  
22:42:20 Banán: „A čo? Tam sa nežúruje, alebo čo?“ 
Béla: „Ale iste, že sa žúruje a trtká krížom-krážom, ale toto bolo v Čechách.“  
Ali: „Čo, akože Čehúni už prestali trtkať a chlastať?“ 
22:42:36 na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Béla v kóme.“ 
Béla: „No veď to, totiž oni zakázali chlast nad dvadsať percent. No skús sa poriadne najebať 
z devätnástky.“  
Banán: „Pičovina, ja by som sa, ja by som radšej devatnástku pojebal, víš.“ 
 
22:43:40 Ali: „Fúj, ja tyto hnusné české patoky nechlastám, ja mám s Pipinkou v spálni rozrobenú 
parádnu fľaštičku francúzskeho šaňpanského.“ 
Pipina vstane a odchádza od stola: „No, bublinky ma totiž rajcujú.“ 
Ali vstane, urobí pohyb panvou, teatrálne si napraví trenkové nohavice a povie: „Chlapci...“ a takisto 
odchádza od stola, zakričí: „Pipíí!“ 
 
23:02:36 Animovaný predel. V posilňovni sedí Pipina a vedľa nej Béla na vozíku bez pohnutia. Pipina 
niekomu telefonuje, že má službu pri Bélovi.  
Pipina: „Čo ti budem hovoriť no, tak mám službu pri Bélovi, ktorý je v kóme, no. Vraj s ním stále 
niekto musí byť.“  
Béla: „Hm, radšej keby si mi pridala trošku toho etanolu.“ 
Pipina: „No, ale o chvíľu príde Milanko ma vystriedať, takže sa môžeme stretnúť, no. Ježiši neboj sa! 
Alino sa o to nedozvie, no. Fajn, takže Motel pri mlyne. Hí, vieš čo, ja si dám tie komiksové gaťky, ako 
minule sss a ty mi ich budeš tak pekne čítať.“ 
Béla: „Ahá, takže dajaký výtrtník ti bude čítať nohavičky. 
Pipina: „Hihihi, ja sa už neviem dočkať na tvoju čítačku.“ 
 
23:03:51 Milanko cvičí s Bélovými nohami a Pipina sa chystá na odchod. 
Pipina: „No, chalani, ja vás tu nechám samých, pretože ja si ešte musím...“ 
Béla: „Vysprchovať šušku a nahodiť komiksové gaťky.“ 
Vyššie uvedené citované vyjadrenia so sexuálnym kontextom, ktoré sme zaznamenali v programe, 
mali obscénny charakter. Vyjadrovanie so sexuálnym kontextom sa týkalo intímneho života 
jednotlivých postáv a v niektorých situáciách bolo podfarbené použitím vulgárnych výrazov. Ich 
frekvencia bola pomerne častá. Intenzitu obscénnych vyjadrení so sexuálnym kontextom mierne 
znižoval humorný žáner programu. Máme preto za to, že odznené obscénne vyjadrenia je možné 
považovať za súladné s označením programu zvoleným účastníkom konania.  

 
Obscénne gestá ani vulgárne gestá sme v rámci programu nezaznamenali.  
 
Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
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Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
 
Program obsahoval nad rámec označenia programu kritériá podľa ustanovenia: 
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie. 
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 24 min. čistý čas) a faktu, že scény s obsahom kritéria 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu 
je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  
 
Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká 
aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá 
v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným 
vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. 
Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných 
výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou 
líniou programu. 
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo. Je primárne určený 
na jednoduchú zábavu založenú na vtipoch, vulgarizmoch a sexuálnych narážkach prezentovanú v 
západoslovenskom nárečí bez morálneho posolstva. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie a 
s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 ods. 5 JSO, je 
klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov 
v plnej miere adekvátna.  
 

*            *            *  
 

SK č. 1363/SKO/2021 
 

Monitorované vysielanie: Mafstory (Žebráci) 
Odvysielané dňa:  24. 5. 2021 
Čas vysielania: od cca 22:41:52 h  
JSO:  

Vysielanie JOJ z nášho záznamového zariadenia o cca:  
 
cca  22:40:00 začiatok záznamu vysielania  
prebiehajúci program Inkognito  
22:41:23 záver programu Inkognito  
sponzorské odkazy Slovenská sporiteľňa, Hyundai, Balakryl 
obrazovo-zvukový predel 
 
22:41:52 začiatok programu Mafstory  



 79 

Pipina s Alinom práve jedia, keď k nim prichádza teta Márgit. Začne im rozprávať o tom, že sa nevie 
dočkať, kedy príde Banán z výletu a donesie jej azbestové pilníky, ktoré sľúbila do domova 
dôchodcov, nakoľko slovenské na stvrdnuté nechty na nohách dôchodcov nestačia. 
 
22:42:38 Ali je znechutený: „Ale, né, kurva, Márgit, né! Nekazte nám tu obed nejakými rečami 
o dôchodcovských hraticách.“ 
 
Teta Márgit sa však prišla posťažovať na vládu. 
 
22:42:58 Márgit: „Tak si predstav, Alinko, vláda na dôchodcov sere!“ 
 
Alino zareaguje s posmeškom. Teta Márgit sa rozhorčuje nad tým, čo všetko musia dôchodcovia 
platiť. Ali sa ironicky opýta, či im to nemá platiť on. Teta Márgit ho vezme za slovo a poteší sa. 
Ali jej vysvetlí, že kto nepracuje, nech neje a nič im nezaplatí. 
animovaný predel 
 
Do miestnosti prichádza Banán s Drobcom, ktorí sa vrátili z Moskvy. Banán sa radostne zvíta s Alim.  
 
22:44:28 Banán si pochvaľuje: „... Celý čas sme boli v perfektne vykúrených bordelíkoch, 
privátikoch. Ja som si tam tak vyprázdnil gule, že ja som si ich nevedel ani nahmatať.“ 
 
22:44:42 Krtek im závidí a je zvedavý, s koľkými ženami tam súložili.  
Banán: „No, to nevím, koľko, ale pojebali sme aspoň dvesto.“ 
Drobec ho opraví, že ich bolo 251. 
Krtek chce vedieť, či nejaké priniesli aj domov. 
Banán: „... Dievčatá sa tam majú veľmi dobre pri tých milionároch. Takže ony sa na nejaké  
Slovensko môžu akurát tak vysrať.“ 
Alinovi sa to nepáči: „No, pekne! Takže vy ste si tam akurát tak parádne zatrtkali a nič ste 
nevybavili?!“ 
Banán im vysvetľuje, že priorita v Rusku je žobranie. Červené námestie vraj zaplavili žobráci. 
Ali má na Milanka otázku. Ten ho hneď zastaví, že o ropovode Družba vie všetko. 
 
22:46:14 Ali: „Hovno! Chcem vedieť, koľko je na Slovensku žebrákov.“ 
 
Milanko začne tuho premýšľať. 
animovaný predel 
Do ordinácie k Bélovi vkráčajú so stonaním Banán a o barlách i Milanko. 
 
22:46:33 Béla ich víta s pohárikom v ruke: „Žebrač! Ako tak kukám, tak ten výlet na hlavnú stanicu 
vám vyšiel trošku nahovno! Ne?“ 
 
Banán s plačom opisuje, ako ich na stanici dobili. 
Podnapitý Béla vstane s tým, že ich ošetrí. Krtek (Milanko) pokračuje v opise udalostí. Počas toho, 
ako Béla obväzuje Banánovi hlavu, Banán sa púšťa do podrobného opisu, ako istý muž, ktorý 
vyžobral plnú tašku peňazí nastúpil do bavoráku smer Koliba. 
 
22:48:01 Béla je rozhorčený: „Ale to nemyslíš vážne! Tak ja sa tu musím celý deň drbať s dajakými 
pacientami za pár šupov a musím jazdiť v ojazdenom humeri! Ja sa môžem na to vysrať!“ 
 
Banán sa zberá na odchod. Milanko upozorňuje, že ešte nemá ošetrenú zlomenú nohu. 
 
22:48:38 Banán ho zahriakne: „Čo zlomená noha. Na to sa vyser! Poď!“ 
 
Drobec sa rozhodne Milankovi nohu napraviť. 
animovaný predel 
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K Alimu, ktorý sedí spolu s Pipinou a Bélom, prichádza nadšený Krtek, ktorý vie, ako vyriešiť biznis 
so žobrákmi. Pripomína, ako im v minulosti zabrali Kimličkovci všetky verejné domy a pracovníčky 
museli poslať do terénu. Teraz chce takto poslať do terénu žobrákov. 
Pipina sa na tom dobre zabáva. 
 
22:50:03 Najviac sa však baví Béla pri svojej predstave o tomto biznise: „Ty si, jej, chuj. No kto by už 
chcel trtkať žebráka.“  
Milanko: „Nie trtkať žobrákov. Ja som to myslel inak.“ Zalomí rukami nad nepochopením jeho plánu.  
 
Alinovi sa plán páči. Milanko ho upozorní, že žobrákov musí byť najmenej päťtisíc. Vtom príde teta 
Márgit so slovami, že to vzdáva a bude musieť ísť po žobraní. Alina zaujíma koľko dôchodcov býva 
v Mederi a koľko je ich celkovo na Slovensku. Položí otázku, či všetci myslia na to, na čo on. 
 
22:51:41 Béla sa ponáhľa s odpoveďou: „No, ja myslím na to, že by som si mal drbnúť dvojitú 
borovičku. (Naleje si z fľaše pred ním na stole. Alino naňho škaredo zazrie.) Ale ty myslíš evidentne na 
dačo iné.“ Béla postaví fľašu s pohárom opäť na stôl.   
 
animovaný predel 
 
22:51:59 prerušenie 
obrazovo - zvukový predel 
− upútavka  
obrazovo - zvukový predel 
22:52:42 – 22:58:41 reklamný blok  
obrazovo - zvukový predel 
− upútavky   
obrazovo - zvukový predel 
sponzorský odkaz Slovenská sporiteľňa, Hyundai, Balakryl 
 
23:01:13 pokračovanie programu Mafstory   
Alino obtelefonováva jednotlivé mestá a zisťuje, koľko dôchodcov je v teréne. Drobec hlási problém 
v Banskej Bystrici. Pridá sa i Banán a hlási ďalší problém. 
 
23:02:26 Banán: „Počúvajte! Dojdeme tam, né, plný autobus. Vyložím tých dóchodcov o ôsmej na 
odpočívadle a zrazu normálne tí opálené kurvyšťá začali mlátiť našich dóchodcov. No, ale našťastie, 
my sme boli v prevahe. Takže sme ich dali dole.“ 
 
Alino zhodnotí celkovú situáciu s obsadenosťou žobrákov dôchodcovského typu na Slovensku. 
Milanovi sa to zdá divné, lebo nemajú veľké výnosy a sú v podstate v strate. 
 
23:03:15 Alino sa rozohní: „... Kurva, chlapci, volajte tým pasákom, nech na tých žebrákov 
dozerajú!“ 
Drobec: „Dobre, dobre, ale čo ich majú bičovať?“ 
Alino: „Tak ja nevím, kurva, no dobre. Já to nevidím ináč, len že im musíme znížiť výnosy.“ 
Krtek sa  zastane dôchodcov, ktorí teraz majú z jedného eura výnos dva centy. 
Banán: „Kurva, Krtek, však ty si to rátal, né?!“ 
Krtek sa bráni s tým, že nerátal, že Slováci nechcú dávať peniaze žobrákom.  
Alino sa chystá robiť Slovákom kázanie: „Móžem ja za to, že chcú byť ujebaní?“ 
animovaný predel 
 
Alino nahrá svoj emotívny príhovor k Slovákom na podporu pomoci žobrákom.  
Milanko sa pri nahrávaní od dojatia rozplače. 
 
23:05:47 Alino: „Ej, no čo je, Milanko? Kurva, jako dobrý som bol? Neprehnal som to s tou úniou?“ 
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Milanko je dojatý a plače. 
Alino nechápe: „Kurva, Milan, čo reveš?!“ 
Alino objíme Milanka a pošle ho  uložiť nahrávku na internet. 
Alino si kukne na sako, opráši rukou a zahreší: „Kurva, ale sako si mi zasopliť nemusel.“ 
animovaný predel 
 
Béla si pozerá video na internete a pochváli Alina. Do miestnosti vtrhne rozhorčená Pipina a obráti sa 
na Aliho. 
 
23:06:43 Pipina: „Alinko, vysvetlíš mi, ktorej štetke patrí to auto, čo stojí pred naším domom? Kde ju 
schovávaš, ty hajzel!“ 
 
Alino sa hrá na nechápavého. Potom podáva Pipine kľúče od jej nového porsche.  
 
23:07:45 Ali dá aj Bélovi bankovky so slovami: „... Tu máš svoj podiel a choď sa, prosím ťa, 
nadrbať.“ 
 
Béla vydáva od radosti zvláštne zvuky. Alinovi povie, že ho tiež miluje a uteká s nimi preč. Vo 
dverách sa zrazí s tetou Márgit. Tá sa prišla posťažovať Alinovi. V domove dôchodcov nenašla ani 
jedného dôchodcu. Preto ich s Gizkou išli hľadať a našli ich na ceste pri Mederi žobrať. Potom k nim 
prišiel akýsi chlap a prinútil ich obe kľaknúť na kolená a žobrať. 
 
23:08:52 Ali sa tvári rozhorčene: „Čo?! Kurva, oni vás nútili žebrať?!“ 
Teta Márgit slzí. Alino ihneď berie do  ruky mobil a telefonuje: „Halo? Gyula, počúvaj, ty hajzel! Ty 
si nútil Banánovu mamu a Vitálošku aby žebrali?! Pojdeš do salámy! Čo jakej? Konskej, ty chuj! Ne, 
né. Ostatní nech žebrú. Len Márgit a Vitáloška majú výnimku.“ 
 
Teta Márgit je zhrozená, keď zistí, že Alino urobil z dôchodcov žobrákov. Alino jej s úsmevom 
vysvetlí, že niekto tomu hovorí žobráci a niekto veľmi výkonní dohodári.  
Márgit nesúhlasne pokrúti hlavou. 
animovaný predel 
 
23:09:52 Alino vchádza s krikom do miestnosti: „Kurva, tak totok je už naozaj šecko nad moje 
chápanie. Rozumíš, tak já vymyslím kšeft storočá a zrazu sa mi všetci komplet obracajú chrbtom!“ 
Pipina si číta časopis a súhlasí s Alinom a jeho rozhorčením. Prečíta mu dokonca nadpis článku, ktorý 
o ňom napísali novinári a nazvali ho otrokárskou hyenou. 
Alino jej vytrhne noviny z rúk: „Kurvy jedni zasrané! ...“ 
 
Alino hladká Pipinu po ramene a teší sa, že aspoň ona je vďačná za jej nové porsche od neho. 
Pipina si overuje, či myslí to malé porsche, cez ktoré jej niekto niečo napísal. 
 
23:10:54 Pipina: „Alinko, myslíš to porschátéčko, cez ktoré mi niekto hovnom napísal, že toto auto je 
vyžebrané?“ 
Alino: „Kurva, to kto si dovolil?!“ 
 
Pipina po vysvetlení, že asi niekto, kto ich rodinu považuje za žebrácku, urazene odíde z miestnosti. 
animovaný predel 
 
Všetci sedia pri stole. Alino sa rozčuľuje a hnevá sa na Pipinu a Milanka. Milan mu vysvetľuje, že 
akcia so žobraním nadobudla monštruózne rozmery. 
 
23:11:49 Alino: „Ale. Tvoja hlava má monštruózne rozmery, ty chuj!“ 
 
Do miestnosti vtrhne rozrušený Drobec a oznámi prítomným, že sú obkľúčení. 
 



 82 

23:11:58 Ali vstáva zo sedačky so slovami: „Kurva, to bude zas nejaká demonštrácia proti 
vykorisťovateľovi Krasňanskému.“ 
 
Všetci nazerajú spoza záclony. Pipina si myslí, že to mali stopnúť omnoho skôr. Dav im pripomína 
zombie z filmov. Ozývajú sa výkriky. Alino sa bojí, že im vycucajú mozgy.  
Drobec sa pýta, či má strieľať. Potom otvorí dvere a dovnútra zvláštnym spôsobom vkročí Banán. 
Banán sa tvári spočiatku ako zombie, potom sa začne smiať. Vysvetlí im, že vonku nie sú žiadne živé 
mŕtvoly, ale iba dôchodcovia. Cez dvere sa dovnútra vtlačí Béla. Béla smrdí močom potom, ako sa 
pomočil, aby sa infiltroval medzi dôchodcov ako jeden z nich. Alimu oznámi, že dôchodcovia sa chcú 
s Alim rozprávať. Vysvetlí mu, že dôchodcovia chcú opäť žobrať. Alino je zaskočený.  
 
23:13:48 Alino: „A kurva! Kdo by si totok bol pomyslel, že já, Albert Krasňanský budem posledná 
nádej pre dóchodcov slovenských! Uhni, idem!“ 
Alino vychádza majestátnym krokom von. Ostatní mu tlieskajú. 
animovaný predel 
 
zostrih scén so záverečnými titulkami 
23:14:32 Béla: „Ja sa fakt móžem na to vysrať.“ 
 
23:15:20 záver programu Mafstory  
 
obrazovo - zvukový predel 
sponzorské odkazy Flebaven, eTIPOS 
23:15:46 začiatok programu Spackané operácie   
 
23:19:59 koniec záznamu  vysielania 
 

*            *            * 

Správne konanie č. 1363/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe mohlo dôjsť 
k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania 
programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia 
jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne 
posolstvo programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru 
o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetný diel bol označený symbolom nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov. Z JSO vyplýva, že 
pri posudzovaní vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre maloletých je potrebné najskôr posúdiť 
jednotlivé scény a vyjadrenia a zaradiť ich pod konkrétne hodnotiace kritérium nevhodnosti. 
Kancelária Rady teda analyzuje jednotlivé sporné scény a vyjadrenia a podriaďuje ich pod hodnotiace 
kritériá nevhodnosti, ktoré najlepšie zodpovedajú týmto scénam a vyjadreniam. Predmetný program 
obsahoval sporné scény, pri ktorých je potrebné určiť, pod ktoré kritérium v rámci JSO spadajú. 
 
Účastník konania dňa 3.11.2021, podaním zaevidovaným pod. č. 1363/SKO/2021-3 doručil Rade 
svoje vyjadrenie. V predmetnom podaní zhrnul účastník konania svoje stanovisko k správnym 
konaniam č. 1363/SKO/2021, 1365/SKO/2021 a 1366/SKO/2021. V predmetnom vyjadrení vysielateľ 
okrem iného uvádza aj nasledovné,cit.: „V oznámeniach o začatí správneho konania Rada uvádza, že 
predmetný program mohol obsahovať scény, ktoré mohli  naplniť  hodnotiace  kritériá  odôvodňujúce  
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klasifikáciu  programu ako nevhodného  a  neprístupného pre vekovú skupinu maloletých do  18 
rokov. K vyššie uvedenému si účastník konania dovoľuje uviesť, že program Mafstory je seriál zo 
života slovenskej mafie, ktorý je klasifikovaný ako sitkom alebo situačná komédia, čo predstavuje 
komediálny žáner s humornýmí situáciami. Vzhľadom na skutočnosť, že program Mafstory má 
humorne odrážať život slovenskej mafiánskej rodiny v ich každodennom živote a v bizarných 
situáciách, tak bolo nevyhnutné pri   výrobe   programu   použiť   aj    adekvátne    vyjadrovacie    
prostriedky   postáv a zakomponovanie scén dôležitých pre samotný dej, tak aby mal program 
predpokladanú dejovú líniu a aby spĺňal stanovený žáner, kvôli ktorému diváci sledujú tento 
program.“ 
 
„Účastník konania si ďalej dovoľuje poukázať na skutočnosť, že predmetný program bol vyrábaný tak, 
aby spĺňal všetky kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, pričom daný program bol na 
rôznych programových službách účastníka konania vysielaný už niekoľkokrát, a to aj bez sťažnosti na 
porušenie zákona. Účastník konania tak spravil všetky kroky k tomu, aby zabezpečil ochranu 
maloletých a dbal na to, aby žiadna zo scén nenaplnila hodnotiace kritériá nevhodnosti a 
neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov.“ 
 
„Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam si však dovoľujeme oznámiť, že spomínaný program 
Mafstory účastník konania prednedávnom preklasifikoval a program  bude  vysielaný už  ako 
program nevhodný  a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, a to z dôvodu 
prevencie pred ďalšími možnými správnymi konaniami. Ďalšou skutočnosťou, ktorú si účastník 
konania dovoľuje k predmetným konaniam uviesť je, že všetky sporné scény, ktoré Rada opisuje vo 
svojich oznámeniach o začatí správneho konania, a ktoré mali podľa Rady naplniť hodnotiace kritériá 
nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, boli v dané dni odvysielané až po 22:00 hod. 
Na základe uvedeného a na základe podstúpeného kroku zo strany účastníka konania, ktorý spočíva v 
preklasifikovaní programu, má účastník konania za to, že nie je daný dôvod pre vedenie správnych 
konaní a žiada, aby Rada predmetné konania zastavila.“ 
 
Kancelária Rady nenamieta špecifickosť prejavu jednotlivých členov mafiánskej rodiny ako-takú, 
musí však podotknúť, že tento ich charakteristický prejav, na základe ktorého mala byť 
zachovaná autenticita predmetného programu, nezbavuje vysielateľa povinností, ktoré mu 
ukladajú konkrétne právne predpisy vzťahujúce sa k vysielaniu programov, a teda Kancelária 
Rady je toho názoru, že dostatočná miera autenticity predmetného programu môže byť zachovaná 
aj v prípade použitia vhodného piktogramu vekovej vhodnosti označujúceho daný program, za 
účelom zabezpečenia, resp. zvýšenia ochrany maloletých divákov. 
 
Kancelária Rady k časti vyjadrenia účastníka konania, v ktorej uvádza, že vysielateľ uskutočnil 
všetky kroky k tomu, aby zabezpečil ochranu maloletých a dbal na to, aby žiadna zo scén nenaplnila 
hodnotiace kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov uvádza, že v predmetnom 
programe neboli zaznamenané také časti, v ktorých by sporné výrazy boli prekryté zvukovou stopou – 
vypípanie hrubých vulgarizmov, čím by sa intenzita posudzovaného výrazne znížila. Kancelária Rady 
teda nemôže súhlasiť, že vysielateľ využil všetky dostupné kroky, na to, aby žiadna zo scén nenaplnila 
hodnotiace kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov. 
 
Skutočnosť, že väčšina sporných scén mala byť odvysielaná po 22:00 hod. nie je pre posúdenie 
obsahu celého programu relevantná. Tento sa posudzuje ako celok, bez ohľadu na jeho jednotlivé 
časti alebo scény. Rovnako možno uviesť, že na posúdenie možného porušenia zákona v prípade 
daného programu zo strany účastníka konania nemá vplyv ani jeho predchádzajúce odvysielanie 
na rôznych programových službách, ani to, že malo byť takéto predchádzajúce odvysielanie 
programu údajne vždy bez sťažnosti. 
 
K časti vyjadrenia účastníka konania, v ktorej uvádza, že prednedávnom preklasifikoval označenie 
programu, a teda, že program Mafstory  bude  vysielaný už  ako program nevhodný  a neprístupný pre 
vekovú skupinu maloletých do 18 rokov Kancelária Rady uvádza, že pre aktuálne posudzované 
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správne konania je táto informácia irelevantná, pretože v predmetných prípadoch sa posudzuje 
odvysielanie programov v konkrétnych časoch s označením nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov. 
 
Hlavnou dejovou líniou posudzovanej časti Mafstory-Žebráci je pripravovaná snaha získať peniaze pre 
tetu Márgit, ktorá podporuje mederský domov dôchodcov, ale finančne to už nezvláda. Žiada preto 
Aliho, aby jej pomohol, ktorý to spočiatku tvrdohlavo odmieta. Po návrate Banána z pracovného 
výletu v Moskve a po jeho rozprávaní o najväčšom biznise tam, ktorý spočíva v tom, že na najväčšom 
námestí sa motá veľa žobrákov, Ali dostane nápad. Pošle do ulíc veľké množstvo dôchodcov žobrať. 
Jeho biznis storočia má úspech. Keď to však zistí teta Márgit, Alino tento biznis stopne. Dôchodcovia 
však chcú v tomto biznise pokračovať a vo veľkom sa zhromaždia pred Aliho domom. Alino sa tak 
v ich očiach stáva „záchrancom dôchodcov“ 

   
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne 
vyjadorvanie a obscénne gestá. Vulgárne vyjadrovanie je kritériom nevhodnosti pre maloletých do 15 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá alebo pre maloletých do 18 rokov podľa § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne 
vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov 
 
V predmetnom programe odznel vo vysokej frekvencii výraz „kurva“. Tento výraz bol zakaždým 
použitý v kontexte zanadávania si/ vulgárneho povzdychu či zahrešenia si, teda v posudzovanom 
programe nebol použitý vo význame hanlivého označenia ženy. Podľa kodifikačných príručiek 
slovenského jazyka je tento výraz definovaný ako vulgarizmus. Kancelária Rady uvádza konkrétne 
časti programu, kde bol predmetný výraz použitý:  
22:42:38 Ali je znechutený: „Ale, né, kurva, Márgit, né! Nekazte nám tu obed nejakými rečami 
o dôchodcovských hraticách.“ 
23:05:47 Alino: „Ej, no čo je, Milanko? Kurva, jako dobrý som bol? Neprehnal som to s tou úniou?“ 
Milanko je dojatý a plače. 
Alino nechápe: „Kurva, Milan, čo reveš?!“ 
Alino objíme Milanka a pošle ho  uložiť nahrávku na internet. 
Alino si kukne na sako, opráši rukou a zahreší: „Kurva, ale sako si mi zasopliť nemusel.“ 
23:08:52 Ali sa tvári rozhorčene: „Čo?! Kurva, oni vás nútili žebrať?!“ 
23:09:52 Alino vchádza s krikom do miestnosti: „Kurva, tak totok je už naozaj šecko nad moje 
chápanie. Rozumíš, tak já vymyslím kšeft storočá a zrazu sa mi všetci komplet obracajú chrbtom!“ 
Alino: „Kurva, to kto si dovolil?!“ 
23:11:58 Ali vstáva zo sedačky so slovami: „Kurva, to bude zas nejaká demonštrácia proti 
vykorisťovateľovi Krasňanskému.“ 
23:13:48 Alino: „A kurva! Kdo by si totok bol pomyslel, že já, Albert Krasňanský budem posledná 
nádej pre dóchodcov slovenských! Uhni, idem!“ 
 
Kancelária Rady má za  to, že  aj napriek skutočnosti, že tento výraz nebol použitý vo význame 
hanlivého označenia ženy, ide stále o taký vulgarizmus, ktorého intenzita je dostatočne vysoká na to, 
aby ho bolo možné  označiť prísnejším piktogramom nevhodnosti. Tento výraz sa tiahol celou dejovou 
líniou programu. Uvedený výraz je natoľko nevhodný, že ho považujeme v daných kontextoch za 
nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedené scény 
obsahujúce tento výraz sú v rozpore s označením posudzovaného programu. 
 
V posudzovanom programe odznel aj výraz „pojebali“, ktorý je podľa Slovníka súčasného 
slovenského jazyka vo význame „súložiť/mať intímny styk“ definovaný ako vulgarizmus. Predmetný 
výraz považujeme za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Máme za to, že uvedená scéna 
obsahujúca tento výraz je v rozpore s označením posudzovaného programu. 
 
22:44:42 Krtek im závidí a je zvedavý, s koľkými ženami tam súložili.  
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Banán: „No, to nevím, koľko, ale pojebali sme aspoň dvesto.“ 
 
Ďalej sme zaznamenali výskyt výrazu „ujebaní“. Obdobne ako pri predchádzajúcom výraze, aj tento 
výraz je možné klasifikovať ako vulgarizmus. Zastávame názor, že tento výraz je natoľko hrubý, že 
jeho klasifikácia ako nevhodného pre celú skupinu maloletých bude v plnej miere adekvátna. 
 
23:03:15  
... 
Krtek sa bráni s tým, že nerátal, že Slováci nechcú žobrákom dávať peniaze.  
Alino sa chystá robiť Slovákom kázanie: „Móžem ja za to, že chcú byť ujebaní?“ 
 
Alinovi sa to nepáči: „No, pekne! Takže vy ste si tam akurát tak parádne zatrtkali a nič ste 
nevybavili?!“ 
22:50:03 Najviac sa však baví Béla pri svojej predstave o tomto biznise: „Ty si, jej, chuj. No kto by už 
chcel trtkať žebráka.“  
Milanko: „Nie trtkať žobrákov. Ja som to myslel inak.“ Zalomí rukami nad nepochopením jeho plánu.  
 
Synonymický slovník slovenčiny výraz „trtkať“ vo význame „mať s niekým intímny telesný styk, 
konať súlož“ definuje ako vulgárny výraz. V posudzovanom programe bol predmetný výraz použitý 
3x. Kancelária Rady aj v tomto prípade je toho názoru, že ide o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje 
takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené 
v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z. Ide o výraz, ktorý sa svojou intenzitou 
dostáva do rozporu s označením programu. Kancelária Rady má za to, že uvedené scény, ktoré 
obsahujú  tieto hrubé vulgarizmy sú v rozpore s označením posudzovaného programu. 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka definuje výraz „nadrbať, drbnúť“ vo význame vypiť 
nadmerné množstvo alkoholu a dostať sa do stavu opitosti ako vulgárny výraz. Kancelária Rady má 
zato, že tento výraz nedosahuje takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo nutné klasifikovať ako 
výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Sme toho názoru, že tento vulgárny výraz je možné 
subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 
Z.z., čím sa teda nedostáva do rozporu s označením programu. 
 
23:07:45 Ali dá aj Bélovi bankovky so slovami: „... Tu máš svoj podiel a choď sa, prosím ťa, 
nadrbať.“ 
... 
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chuj“, ktorý bol použitý v počte 1x. Výraz je 
Slovníkom súčasného slovenského jazyka definovaný vo význame označenia mužského pohlavného 
orgánu/nadávka/hanlivé označenie muža ako vulgárny výraz. Išlo o nasledovnu scénu: 
 
22:50:03 Najviac sa však baví Béla pri svojej predstave o tomto biznise: „Ty si, jej, chuj. No kto by už 
chcel trtkať žebráka.“  
 
....Ty si nútil Banánovu mamu a Vitálošku aby žebrali?! Pojdeš do salámy! Čo jakej? Konskej, ty chuj! 
Ne, né. Ostatní nech žebrú. Len Márgit a Vitáloška majú výnimku.“ 
 
... 
23:11:49 Alino: „Ale. Tvoja hlava má monštruózne rozmery, ty chuj!“ 
 
Kancelária Rady sa nazdáva, že intenzita tohto výrazu nie je tak vysoká, aby odôvodňovala jeho 
označenie prísnejším piktogramom nevhodnosti, a teda klasifikovať ho ako výraz, ktorý je nevhodný 
pre celú vekovú skupinu maloletých je podľa názoru Kancelárie Rady neadekvátne. Na základe 
uvedeného máme zato, že predmetná scéna, obsahujúca posudzovaný výraz,  sa nedostáva do rozporu 
s označením programu.  
 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mno%C5%BEstvo&c=X9f5
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=dosta%C5%A5&c=X9f5
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V ďalších častiach posudzovaného programu bol zaznamenaný výskyt výrazov, ktoré slovenské 
kodifikačné príručky definujú v tých významoch, v ktorých odzneli, ako expresívne výrazy. Išlo 
o nasledovné scény, ktoré obsahovali tieto výrazy: 
 
22:46:14 Ali: „Hovno! Chcem vedieť, koľko je na Slovensku žebrákov.“  
22:46:33 Béla ich víta s pohárikom v ruke: „Žebrač! Ako tak kukám, tak ten výlet na hlavnú stanicu 
vám vyšiel trošku nahovno! Ne?“ 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka výraz „hovno“ vo význame vyjadrujúcom hrubú zápornú 
odpoveď alebo zanadávanie si definuje ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
22:42:58 Márgit: „Tak si predstav, Alinko, vláda na dôchodcov sere!“ 
 
Banán: „... Dievčatá sa tam majú veľmi dobre pri tých milionároch. Takže ony sa na nejaké  
Slovensko môžu akurát tak vysrať.“ 
 
22:48:01 Béla je rozhorčený: „Ale to nemyslíš vážne! Tak ja sa tu musím celý deň drbať s dajakými 
pacientami za pár šupov a musím jazdiť v ojazdenom humeri! Ja sa môžem na to vysrať!“ 
 
22:48:38 Banán ho zahriakne: „Čo zlomená noha. Na to sa vyser! Poď!“ 
 
23:14:32 Béla: „Ja sa fakt móžem na to vysrať.“ 
 
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka výrazy „sere, vysrať, sa vyser“ vo význame vykašľať sa 
na niečo/nestarať sa definuje ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
V predmetnom programe sme zaznamenali aj scény s výrazným obscénnym kontextom. Išlo 
o nasledovné: 
 
22:44:28 Banán si pochvaľuje: „... Celý čas sme boli v perfektne vykúrených bordelíkoch, 
privátikoch. Ja som si tam tak vyprázdnil gule, že ja som si ich nevedel ani nahmatať.“ 
 
22:44:42 Krtek im závidí a je zvedavý, s koľkými ženami tam súložili.  
Banán: „No, to nevím, koľko, ale pojebali sme aspoň dvesto.“ 
Drobec ho opraví, že ich bolo 251. 
Krtek chce vedieť, či nejaké priniesli aj domov. 
Banán: „... Dievčatá sa tam majú veľmi dobre pri tých milionároch. Takže ony sa na nejaké  
Slovensko môžu akurát tak vysrať.“ 
Alinovi sa to nepáči: „No, pekne! Takže vy ste si tam akurát tak parádne zatrtkali a nič ste 
nevybavili?!“ 

 
22:50:03 Najviac sa však baví Béla pri svojej predstave o tomto biznise: „Ty si, jej, chuj. No kto by už 
chcel trtkať žebráka.“  
Milanko: „Nie trtkať žobrákov. Ja som to myslel inak.“ Zalomí rukami nad nepochopením jeho plánu.  

 
Uvedené dialógy s obscénnym obsahom sú okrem iného dopĺňane aj hrubými vulgarizmami, čím sa 
podľa nášho názoru intenzita obscénnosti zvýšila. Kancelária Rady má za to, že horeuvedené scény 
dosahujú takú intenzitu, na základe ktorej ich je možné subsumovať pod kritérium nevhodnosti 
uvedené v ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky 589/2007 Z.z.  
 
Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
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V súvislosti so spôsobom a formou spracovania vyššie uvedených scén, prípadne konkrétnych 
vyjadrení zhrnieme, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu, to boli 
scény s obsahom kritérií podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. Scény boli spracované v súlade s charakterom hodnoteného programu – t.j. jednoduché 
zobrazenie komediálneho seriálu v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú 
sprevádzané animovanými vyobrazeniami. Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne 
dostupnou pre široký záber dospelých recipientov.  Napriek formátu programu však konštatujeme, že 
program obsahoval hodnotiace kritériá nad rámec označenia programu, a že sporné obscénne 
vyjadrenia boli odvysielané na značnej časovej ploche programu.  Sme však toho názoru, že 
autentickosť opísaného deja vie byť zachovaná aj v prípade použitia vhodného piktogramu vekovej 
vhodnosti označujúceho daný program, za účelom zabezpečenia  resp.  zvýšenia ochrany 
maloletých divákov. 
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 40 min.) a faktu, že scény s obsahom kritéria podľa 
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadorvanie sa tiahli celou 
dejovou líniou programu je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia 
výskytu kritérií nevhodných pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  Intenzita 
jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká aby 
odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá v danom 
prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným vulgárnym 
vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. Z uvedeného 
dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných výrazov je rovnako 
spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou líniou programu. 
 
Posudzovaný program nemá podľa nášho názoru vyhranené morálne posolstvo. Rovnako sme toho 
názoru, že nemožno hovoriť o výraznejšej umeleckej hodnote posudzovaného programu. 
Program Mafstory – Žebráci, ktorý vysiela televízia JOJ od roku 2006, možno charakterizovať ako 
komediálny seriál, ktorý divákovi preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej 
rodiny. Charakterizuje ho jednoduchá dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie 
a obscénne vyjadorvanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 
1 ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

*            *            * 

SK č. 1365/SKO/2021 
 

Monitorované vysielanie:  Mafstory - Kasíno 
Deň vysielania:   18. 05. 2021 
Čas vysielania:   cca 22:56 hod. 
Označenie podľa JSO:         
 
(Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR, časy sú uvádzané cca) 
 
22:55:00 začiatok záznamu. 
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Časť prebiehajúceho reklamného bloku/ zvukovo-obrazový predel/ sponzorské odkazy Krka Slovensko 
s. r. o., Renault Slovensko spol. s. r. o., Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s.  
22:56:10 začiatok a zvučka programu Mafstory . 
„Mafiánska rodinka“ sedí v izbe a stoluje. Vchádza nahnevaný Ali. 
Ali: „Kurva, kúrva!“ 
22:56:24 Pipina: „No pekný pozdrav, Alinko.“ 
Ali: „Prepáč Pipinka, ale ja som tak nasratý, že ma ide od jedu roztrhnúť.“ 
22:56:31 Banán: „Ali a čo si šlapol do hovna v tej Potoni, alebo čo?“ 
Ali: „A čo by som šlapol do hovna? Šak som tam bol v kasíne, kto už by sa v kasíne vysral na zem.“ 
Drobec: „Nejaký problém?“  
Ali: „Problém? Slabé slovo, problém. Bol som v tom kasíne, jak obyčajne, však víš.“  
Banán: „No šak jasné, no. Vždy v posledný štvrtek v mesáci dojdeš do kasína k rulete číslo 
padesátšest, tam je elektromagnet zapichnutý takto na šestnástku, no rozumieš, chápeš, je to jasné?“  
Milanko: „Čo vám je na tom jasné?“  
22:57:05 Na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Kasíno“. 
Banán: „Kurva! Dojdeš do kasína, ne? A teraz zapne sa ten magnet zospodu na šestnástke, gulička 
chodí dokolečka, kde sa zastaví? Na šestnástke a ty vyhrávaš, ne? Rozumíš.“   
Drobec: „Čiže keď prídeš do toho kasína, vsadíš na šestnástku vo štvrtok o šestnástej, tak vyhráš.“  
Banán: „No a koľko si vložil, Alinko?“ 
Ali: „Ale padesáttisíc euri, len som sa tak rozohríval.“ 
22:57:36 Pipina: „A koľko si vyhral?“ 
Milanko: „No tridsaťšesťnásobok, predsa nie? Jeden milión osemstotisíc eur.“ 
Banán: „Kurva, šak to není špatný štvrtek, né?“ 
Ali: „Ale hovno!“ 
Béla: „No tak Ali, my všetci vieme, že si trochu neskromný, ale jedna osemsto predsa poteší.“ 
Ali: „Ano, ano, potešilo by, potešilo by, keby mi ty kurvy vyplatili výhru, lenže oni povedali, že to 
nemóžu, že oni takú vysokú výhru móžu vyplatiť len majiteľovi. Ja im hovorím kurva, že já som 
majiteľ.“  
Milanko: „A oni, že nie ste, hehehehehe.“ 
Ali: „A ty to odkál víš, vedma.“ 
Milanko: „Veď kasíno sme predali.“ 
Banán: „Čo? Kto by predával zlatú baňu, z ktorej máme každý mesác jeden melón? Komu sme ho 
predali?“  
Milanko: „Veď Morvaiovi.“ 
Ali: „Jak Morvaiovi?“ 
22:58:30 Milanko: „Ale veď ja som za vami bol, pán Ali, že sa nám naskytla akosi veľmi lukratívna 
záležitosť, že by ho niekto kúpil a vy ste povedali, že keď je to tak lukratívne, tak teda kasíno 
predáme.“ 
Ali: „Kurva Milan, ale šak to bol tip, to bol normálny tip. My sme ho vážne predali? My sme vážne 
predali našu zlatú baňu?“ 
22:58:58 Banán: „Kurva, víš Alinko, ja ti to povím na rovinu. Keď ty niekedy tak tipkuješ, že ani 
nevíme, či to je vlastne tip.“  
Ali: „Jak kedy?“ 
Pipina: „No tak skoro vždy Alinko a ja sa vždy zasmejem až potom, keď sa zasmeješ ty.“ 
22:59:19 Ali: „Ja neverím, ja normálne že neverím, kurva. Tak ja som si doteraz myslel, že tu už to 
pomaly docvakáva len Pipine, ale vidím Milan, že je to kurva nákazlivé.“ 
Banán: „Hahahahahaha.“ 
22:59:38 Animovaný predel. Všetci sedia v miestnosti s gaučom. Prichádza teta Márgit. 
Ali: „Jóoj, rodina jedna nechápavá! Človek sa snaží, maká, potom raz zavtipkuje a oni, jój.“ 
Teta Márgit: „Ach, musela som dobehnúť, detičky.“ 
Ali: „No jasné, lebo priplaziť by trvalo dlho, že?“ 
Teta Márgit: „A prečo by som sa mala priplaziť?“ 
Ali: „No lebo to bol vtip.“ 
23:00:02 Béla: „Márgit, Ali je taký vtipkár.“ 
Ali: „Béla, neser ma!“ 
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Teta Márgit: „No dobre, dobre detičky, nehádajte sa, nehádajte sa. Ja som prišla kvoli radostnej 
novine, srdéčka moje, prišla som sem, že vám urobím moráka, len potrebujem vedeť, ako ho chcete 
spraviť.“ 
Béla: „No ako ako, hocijako, hlavne, nech je vínová omáčka, Margit.“ 
Milanko: „Teta, vy nám naozaj idete pripraviť moriaka len tak? Alebo pred nami tajíte nejakú 
slávnostnú príležitosť?“ 
Teta Márgit: „Ale jakú slávnosť, né, né. Jak som ráno išla na bicygli do kostola, né, tak normálne mi 
vbehol pod kolesá oné, morák. Tak som mu prebehla po tých jeho hrbolatých nožičkách, len to tak 
chruplo, tak ho nenechám trápiť sa tam.“ 
Drobec: Chudák moriak.“  
Pipina: „Jéžiši, ja viem, spravíme to ako v tom americkom filme, vy ho upečiete celého, stretneme sa 
celá naša rodina a spravíme si taký Deň vďakyvzdania.“ 
23:00:57 Milanko: „No Pipina, ale myslím, že u nás sa veľmi netraduje oslavovať Deň 
vďakyvzdania.“  
Béla: „Ale Milan, to je jedno, že či sa traduje alebo netraduje, hlavná vec, že bude oslava a že sa 
všetci nadrbeme, hahahaha.“ 
Pipina: „No jasné, né, teta ho upečie celého a Alinko, jak taký George Clooney ho bude krájať 
takýmto velikánskym nožom a urobíme si Deň vďakyvzdania.“ 
23:01:23 Ali: „Ale ja neverím kurva, tak vy chcete vzdávať vďaku, keď mňa odrbal Morvai v mojom 
vlastnom kasíne?“ 
Pipina: „Alino? Tak poprvé, taký Deň vďakyvzdania by ti urobil dobre, po druhé, keďže ťa poznám 
Alinečko, viem že tento prúser nenecháš len tak a po tretie, ja chcem Deň vďakyvzdania.“ 
Ali: „V porádku Pipinka, tvoj postoj sa mi velice lúbi. Vidím, že si sa vela pri mne priučila, my si 
urobíme vlastný Deň vďakyvzdania a ešte si prídeme aj pre výhru.“ 
23:02:07 Teta Márgit: „No vidíte a všetci budete spokojné.“ 
Ali: „Nó, zatiaľ móže byť spokojný len Mórvai, hajzel jeden vydrbaný.“ 
Ali: „Halo? Morvai, servus, tu je Ali, počúvaj ma chlapec, vysvetli mi jednu vec, ako je možné, že já v 
tvojom kasíne som poctivo vyhral a odmietli mi vyplatiť výhru. Čo? No, no počkaj, tak to prr, halo? 
Halo Morvai? Morvai! Hájzel.“ 
Pipina: „No čo povedal?“ 
Ali: „Že či som si nevedel prečítať na kase, že výhry sa dodatočne nevyplácajú.“ 
Drobec: „No počkaj, počkaj, počkaj, to akože tá výhra prepadla?“  
Ali: „Tá výhra neprepadla, ani neprepadne, lebo já prepadnem, bereme zbrane a ideme do Potone.“ 
Teta Márgit: „Alinko, kam idete, do Potone, no dobre tak musíme skočiť k Nagyovej po orechy. Však 
do plnky, do moráka.“ 
23:03:22 Animovaný predel. Ali a Drobec smerujú v aute za Morvaiom.  
Ali: „Nabehneme tam ze zbraňami, všetci sa doserú. Bereme prachy a padáme.“  
Drobec: „Dobre Alinko, ja nehám naštartované, zastavím rovno pri vchode, to aby sme mohli všetci 
rýchlo naskákať do auta a vypadnúť.“  
Ali: „Presne tak, kým začnú strílať, sme preč.“  
23:03:40 Teta Márgit: „A nezabudnite sa zastaviť u Naďovej po tý orechy.“ 
Ali: „Kurva Márgit, čo tu vy robíte!“  
Teta Márgit: „Jakže čo? No. Keď sa nechcete u Naďovej zastaviť sami, tak som si povedala, že do tej 
Potone sa zvezem s vami.“  
Drobec: „Teta Margit, ale my ideme prepadnúť kasíno.“  
Teta Márgit: „A to je v porádku, vy si prepadnite kasíno, ja zatáľ vybavím orechy, he?“  
23:04:03 Animovaný predel. Banán, Milanko, Béla a Pipina sedia za stolom v izbe a rozprávajú sa. 
Pipina: „To bude perfektné. Takže na stole musí byť strašne veľa omáčok a hlavne sladké zemiaky, tie 
sú tam vždy.“  
Banán: „No dobre, dobre, ale hlavne ten veľký morák tu bude tróniť, áno heehehehehe, jak malé tela, 
hehe.“  
Milanko: „A viete vy, že v Spojených štátoch amerických na Deň vďakyvzdania spotrebujú 
štyridsaťšesť miliónov moriakov?“  
Banán: „Ne, to neverím. Neexistuje, kde by toľko morákov zebrali.“  
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Milanko: „Ale jak, že by nevzali, Spojené štáty sú tak veľké, že tam majú toľko moriakov. 
A mimochodom oni považujú Deň vďakyvzdania niečo, ako my Vianoce.“ 
Pipina: „To fákt? Takže oni si dávaju aj darčeky?“  
Milanko: „Noo nie.“  
Banán: „No tak potom moment, keď nejsu darčeky, tak nejsu Vánoce, ne?“  
23:04:55 Béla: „Počkať, počkať, ale chlastať sa bude, ne?“  
Banán: „Kurva Béla, kedy si ty nechlastal. Do riti!“  
Teta Márgit vchádza do miestnosti s veľkým vrecom plným orechov. 
Pipina: „Jeej, ja už viem a na stenu si dáme americkú vlajku. Tetá, no čo to máte?“  
Teta Márgit: „No čo asi? Vrece plné orechov.“  
Milanko: „Ale prečo sa s tým teta nadrapujete vy?“  
Teta Márgit: „Prečo? No povodne som mala ísť autom s Alinkom aj Drobečkom. No ale oni sa tak 
strašne ponáhľali, že ma vyložili už rovno v Medéri. Tak som išla autobusom. Keď som volala už 
Naďovej a som jej to sľúbila, že po to prídem.“  
Béla: „No po, počkajte a to ste išla s týmto vrecom?“  
Teta Márgit: „Noo a ešte som musela zaňho zaplatiť detský lístek.“  
Béla: „Márgit, ale načo nám bude toľko orechov?“  
Teta Márgit: „Jak načo? Šak ste chceli urobiť moráka, ne a plnku do moráka. Treba olúpať oréšky. 
No, budete pekne lúpať, vy šeci. Ja nemóžem, ja už mám tý prsty celé z reumy vytočené.“  
Pipina: „Teta, vy chcete, aby sme olúpali celé vrece orechov? No ne, tak ja to robiť nebudem. Ja si 
pri tom móžem zničiť nechty.“ 
23:06:15 Teta Márgit: „No fasa, tak moráka chcete, ano? Na mňa si vymyslíte, ale aby za vás nekdo 
potom lúpal orechy, že? Vy, banda jedna nevďačná!“ 
Milanko: „Teta? Ale moriaka ste si vymysleli vy.“  
Teta Márgit: „Aj tak ste banda nevďačná.“  
23:06:34 Animovaný predel. V izbe Banán, Milanko, Pipina a Béla lúpu orechy. 
Banán: „Sa móžem vysrať, takýto Deň vďakyvzdania. Nič nerobím, len lúpem orechy.“  
23:06:46 Milanko: „Heh. To je taká zen-budhistická činnosť, však? Hehehehehe“  
Banán: „Víš čo je zen-budhistická činnosť? Zeberem desaťkilové kladivo a budem ťa tri hodiny mlátiť 
po tej tvojej gebuli.“  
Pipina: „Och, koľko toho už máme?“  
Béla: „No tak, ty si očistila štyri orechy a Milan celý mech.“ 
Spoza dverí počuť kričiaceho Aliho. Vracia sa s Drobcom domov od Morvaia. 
Ali: „Ach, aach, ho, o.“ 
Pipina: „Ježiši Ali, čo sa ti stalo?“  
Ali: „Dostal som to.“ 
23:07:11 Drobec: „Do riti, nabehli sme tam, Morvaiovi chlapi boli pripravení a spustili takú paľbu, 
že sme museli odtiaľ utekať.“  
23:07:18 Ali: „Utekať, utekať? Čo my? Ty si utekal. Ty si utekal. Ja som tam ležal podstrelený na 
zemi, jak taká srna a ty si sa na mňa vysral, len si na mňa kukal. Takýmto pohľadom som ho prosil, 
ber ma. A on sa mi len smial.“  
Drobec: „No myslel som, že vtipkuješ a imituješ podstrelenú srnu, no.“ 
Všetci: „Hahahahahaha.“  
23:07:37 Ali: „Kurva, v takejto situácií vtipkovať? Však tam lítali guľky, jak na kórejských 
hraniciach.“  
Pipina: „Alinko, už si vtipkoval aj v horších.“  
Drobec: „Alinko? Vyliečim ti to. Si vyliečený.“  
Ali: „Takže takto. Ked nevíte, čo je to sranda, tak od tejto chvíle prisahám, že už srandovať 
nebudem.“  
Všetci: „Hahahahaha.“ 
Ali: „A to neni tip.“  
23:08:12 Animovaný predel. Ali s Milanom sa rozprávajú v pracovni. 
Ali: „Kurva Milan, ja tu svoju výhru budem mať, nech to stojí čokoľvek. Tu už ide o princíp. Nejaký 
maďarský zmrd nebude vyjebávať s Albertom Krasňanským.“  
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Milanko: „Moja reč. Pán Ali, keby ste sa trošíčka rozhodli investovať, no tak ja si myslím, že by sa 
nejaké riešenie našlo.“  
Ali: „Šak do dobrej veci sa oplatí investovať, ne? A výhra je dobrá vec.“  
Milanko: „No tak čo keby sme kúpili to naše kasíno späť?“  
Ali: „Milanko, ty akože, čo mi ty hovoríš, ty? Akože já, mám kúpiť naspäť kasíno, aby som si sám sebe 
vyplatil výhru?“  
Milanko: „Ale vraveli ste predsa, že ide o princíp.“ 
Teta Márgit: „Alinečko, já toho už mám dost. Teraz je najvhodnejša chvíľa, aby som sa s tebou 
porozprávala ako matka. Nebudem chodiť ja okolo horúcej kaše Ja sa nebudem toto molestovať...“  
Ali: „Dobre Márgit nemolestujte ani seba ani mňa, ja na to nemám ani čas, ani nervy. Čo máte?“  
Teta Márgit: „Dobre teda, prehovorím ti. Pozri sa, máš len jedno srdéčko. Prečo ho týraš stresámi, 
prečo ho stále týraš nejakými nespokojnosťámi, nervámi, načo to robíš? Chceš skončiť jak oný, Ďula 
Báči? Čo? Len nérvy, nérvy, nérvy a nakoniec bum a mal infarkt. Prasklo mu srdéčko, jak balón na 
strelnici. A teraz kde leží? Tam v rakvy a ja chodím na hrob jak taký...“ 
Ali: „Ale Márgit, nó, čó je?“ 
Teta Márgit: „Jááj, no takto, ja by som potrebovala trošku koňaku do plnky na moráka. No bola som 
za Bélom, som ho pýtala, že či niečo nemá. Dal mi nejakú liehovinu, ale keď som to vyliala takto do 
lavóra, tak to prežralo celé. Prisahám bohu, no. Nemáš niečo, lebo potrebovala by som inak 
mimochodom aj sladké zemáke.“  
Ali: „Tak sladké zemáke nemám, ale za to francúzsky koňak fajnový mám. Ale že parádny, to som 
dostal od Šarkéziho, keď nám k tomu spívala tá jeho Bruni, tá Karla. Ty ale Márgit prosím Vás 
jemňúčko, málinko, len trošíčka, trošíčka, dobre?“ 
Teta Márgit: „Pche, francúzsky koňak, keď neni iné, aj toto bude dobré.“  
23:10:29 Ali: „Choďte, choďte moja milá, my tu riešime veci principiálne. Milanko, my to kasíno 
musíme kúpiť naspäť. Ten zmrd maďarský ma ojebávať nebude. Rovno mu aj zavolám. Halo Morvai? 
Servus, tu je Ali. Jak, že jaký? Šak Krasňanský. Počúvaj Morvai, to kasíno kúpim naspäť. Čo koľko? 
Dojdeme vyjednávať. Platí. Kurva jedna Morvaiovská, maďarská. Milan, ideme do Potóni 
vyjednávať.“  
Teta Márgit: „He, čo som to počula? Že idete do Potóne? No, aby som nezabudla, Alinko, musíš 
skočiť ešte k Meszárošovi po zemáky, lebo v pivnici má zemáky a mu cez zimu zmrzli dole, takže oni 
budú určite sladké. A nestresuj sá.“ 
23:11:27 Animovaný predel. Sponzorské odkazy Krka Slovensko s. r. o., Renault Slovensko spol. s. r. 
o. / zvukovo-obrazový predel / upútavka na program 9-1-1  / reklamný blok (trvanie cca 06:00 min) 
/ zvukovo-obrazový predel / sponzorský odkaz Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s. / zvukovo-
obrazový predel / upútavka na programy Titanic , Delukse , zvukovo-obrazový predel / 
upútavka na program Bez servítky , zvukovoobrazový predel 9-1-1 , Sponzorské odkazy Krka 
Slovensko s. r. o., Renault Slovensko spol. s. r. o. 
 
23:21:38 pokračovanie programu Mafstory  
Milan, Ali, Banán a Drobec sedia v aute a smerujú vyjednávať za Morvaiom. 
Milanko: „Pán Ali, pri akej sume vlastne pri vyjednávaní za to kasíno začneme?“  
Ali: „Pri žádnej. My nevyjednávame. Ponúkneme Morvaiovi sumu a tú musí akceptovať.“ 
Banán: „Víš, my máme taký vlastný spósob hry. Nó, že chceš, nechceš? Hahahahahaha.“ 
Milanko: „Inak ja som myslel, že my ideme na obchodné jednanie.“ 
Drobec: „Nó svojím spôsobom máš pravdu.“ 
Ali: „Víš Milanko, lebo len dobrý obchodník urobí dobrý obchod. A ty Milanko, ty si ale neskutočne 
dobrý obchodník, hehehehehehe. To bol tip.“ 
Všetci: „Hahahahahahaha.“  
Ali: „Jáj, vy ty moje vtipy vobec nechápete. No dobre, v porádku. Budeme ticho a budeme sa 
pripravovať na akciu.“  
Všetci: „Hahahahahahahaha.“ 
Ali: „Joooj mama.“  
Banán: „Ja vím. To nebol tip.“ 
23:22:58 Animovaný predel. Pipina, Béla a teta Márgit sedia v kuchyni nad upečeným moriakom. 
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Pipina: „Ježiši Márgit, ten moriak vyzerá úžasne, ale neni trochu malý?“ 
Teta Márgit: „No šak som ho štyri hodiny pékla. Už sa neviem dočkať, kedy chlapci dójdu, no z toho 
pojednávania. Určite vyhladoveli, jak kóne. Nó, akurát ma mrzí, že nemám tý sladké zemáky.“  
Béla: „To nevadí Margit, to nevadí. Hlavne, že máme whisky. Nech žije vďakuvzdanie. Boh ochraňuj 
Ameriku!“  
Teta Márgit: „Nó ale tak Belinko, toto by som si vyprosila, aby si ty používal božié meno nadármo.“  
Pipina: „Ale teta, nechajte ho. Šak vidíte, ako sa teší z nášho Dňa vďakyvzdania.“ 
Teta Márgit: „No ták dobre šak to vďakyvzdanie je iba raz do roka, ale povím vám, že skoro ten 
morák nebol.“  
Béla: „Jak, že nebol?“ 
Teta Márgit: „No jednoducho, no. Musím sa priznať. Začala som robiť plnku, orechy som oné 
zmíšala s tými ostatnými ingredienciami, dala som do toho rum, koňák a takéto veci.“ 
Béla: „Tam je rum, koňák? Tak poďme hneď na to.“ 
Béla si chce preložiť moriaka k sebe na tanier. Teta Márgit ho udrie po ruke. 
Teta Márgit: „Čo si to dovoľuješ? Počkaj pekne. Počkáme na všeckých ostatných. Na Alinka, na 
Drobčeka, nó na Milanka, na Banánka, na všeckých.“ 
Pipina: „A chcem, aby toho moriaka krájal Alinko takým velikánskym nožom a vyzeral by ako George 
Cloney v tom filme.“ 
23:24:19 Béla: „Hohohohoó, teda ak chceš Pipina, aby tvoj Ali vyzeral ako George Cloney, tak to si 
z tejto vynikajúcej päťdesiatdva percentnej whisky musíš dať aspoň päť pohárikov.“  
23:24:31 Pipina: „Pcha, debil. Márgit a čo ste hovorili o tej plnke?“ 
Teta Márgit: „Jáj, skoro by som bola zabudla. No, že som teda tú plnku, ne ty ingrediencie ušúlala do 
takého šúlčeka a vsunula do nútra do toho moráka, víš? Ale ten bol taký malý, že sa tam stratil, akoby 
tam nič nebolo.“  
Pipina: „To poznám. Však aj Alinko, keď mi ho tam... tiež. Ako by tam nič nebolo.“  
Teta Márgit: „Eeh...no a potom ma napadla taká spásonosná myšlienka, že namočím žemle normálne 
do bujónu a strčím ich tam. A morák bol hotový.“  
Pipina: „Obávam sa, že žemle namočené v bujóne pre Alinka asi riešením nie sú.“ 
23:25:20 Animovaný predel. Ali, Banán a Drobec sa vracajú v aute od Morvaia z jednania. 
Ali: „Kúrva jedna Morvaiovská, tak jemu sa naša ponuka pol melóna euri za kasíno málila. Že vraj 
chce päť. Tak ich móže aj dostať, ale akurát tak v indonézskych rupiách, né?“  
Všetci: „Hahahahaha.“  
Ali: „A kurva, no vidíte, že rozumíte vtipu , nó akurát nesmie byť sofistikovaný.“  
23:25:48 Banán: „Alinkó tak čo, už to móžem odpáliť?“ 
Ali: „Čo ti drbe Banán, veď sme tam nadrbali toľko sentexa, že by to vyhodilo aj Pentagon. By nás to 
normálne zmietlo z cesty.“  
Drobec: „No už asi budeme v bezpečnej vzdialenosti.“  
Banán: „Nó táák.“ 
Ali: „Myslíš? Dobre, tak počítaj do päť.“ 
Banán: „Raz, dva, päť.“  
23:26:12 Ali: „Paráda, to je ohňostroj. Tak ti treba kurva Morvaiovská. Takto sa s Morvaiom 
vyjednáva. Čo povíš, Milan? Krtek? Krtek? Krtek, kde je?“ 
Banán: „Gdo?“ 
Ali: „Jak gdo, šak Krtek. Sedel pri tebe vzadu.“  
Banán: „Áno ale to cestou tam.“ 
Ali: „A kurva, my sme ho tam tuším zabudli.“  
Drobec: „No naposledy hovoril, že si odskočí. No ale to sme už frčali preč.“  
Banán: „Ten si pozre ten ohňostroj skurvene zblízka.“  
23:26:48 Drobec: „Mám sa poňho otočiť?“  
Ali: „A čo ti drbe? Šak by nám vychladol oný mamkin morák, né, Margitin?“  
Drobec: „Budeme jesť bez Milana?“ 
Ali: „Jáj, víš čo Drobec? Já ti mám taký silný pocit, že Milanko budeme mať na dnes pečeného dosť. 
Šak tip, né?“ 
Všetci: „Á, hahahahahahaa.“ 
23:27:20 Záverečný titulok programu Mafstory   
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koniec programu.  
 
23:27:22 začiatok programu Mafstory  
 
23:29:59 koniec záznamu 

 
*            *            * 

Správne konanie č. 1365/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe mohlo dôjsť 
k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania 
programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia 
jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne 
posolstvo programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru 
o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  
 
Predmetný diel bol označený symbolom nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov. Z JSO vyplýva, že 
pri posudzovaní vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre maloletých je potrebné najskôr posúdiť 
jednotlivé scény a vyjadrenia a zaradiť ich pod konkrétne hodnotiace kritérium nevhodnosti. 
Kancelária Rady teda analyzuje jednotlivé sporné scény a vyjadrenia a podriaďuje ich pod hodnotiace 
kritériá nevhodnosti, ktoré najlepšie zodpovedajú týmto scénam a vyjadreniam. Predmetný program 
obsahoval sporné scény, pri ktorých je potrebné určiť, pod ktoré kritérium v rámci JSO spadajú. 
 
Hlavnou témou posudzovanej časti Mafstory – „Kasíno“ bolo zobrazené úsilie „mafiánskej rodiny“ 
odkúpiť kasíno, ktoré nedorozumením predali podnikateľovi Imre Morvaiovi. Morvai im ho nechce 
predať za cenu, ktorú si stanovili, preto chcú obchod vyriešiť po svojom použitím výbušných zbraní. 
Medzitým si doma pripravujú Deň vďakyvzdania, keďže teta Márgit zrazila cestou do kostola moriaka 
a chystajú sa ho upiecť tak, ako sa to robí v Amerike. 
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, 
obscénne vyjadorvanie a obscénne gestá“. Vulgárne vyjadrovanie je kritériom nevhodnosti pre 
maloletých do 15 podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, 
obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá“ alebo pre maloletých do 18 rokov podľa § 1 ods. 2 
písm. g) JSO „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 
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 rokov.“ 
 
V predmetnom programe odznel výraz „kurva“  17x.  Tento výraz bol 14x použitý v kontexte 
zanadávania si/ vulgárneho povzdychu a 3x bol použitý vo význame hanlivého označenia neurčitých 
osôb. Podľa kodifikačných príručiek slovenského jazyka je tento výraz definovaný ako vulgarizmus.  
Kancelária Rady uvádza konkrétne časti programu, v ktorých bol predmetný výraz použitý:  
 
Ali: „Kurva, kúrva!“ 
Banán: „Kurva! Dojdeš do kasína, ne? A teraz zapne sa ten magnet zospodu na šestnástke, gulička 
chodí dokolečka, kde sa zastaví? Na šestnástke a ty vyhrávaš, ne? Rozumíš.“   
Banán: „Kurva, šak to není špatný štvrtek, né?“ 
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Ali: „Ano, ano, potešilo by, potešilo by, keby mi ty kurvy vyplatili výhru, lenže oni povedali, že to 
nemóžu, že oni takú vysokú výhru móžu vyplatiť len majiteľovi. Ja im hovorím kurva, že já som 
majiteľ.“  
Ali: „Kurva Milan, ale šak to bol tip, to bol normálny tip. My sme ho vážne predali? My sme vážne 
predali našu zlatú baňu?“ 
22:58:58 Banán: „Kurva, víš Alinko, ja ti to povím na rovinu. Keď ty niekedy tak tipkuješ, že ani 
nevíme, či to je vlastne tip.“  
22:59:19 Ali: „Ja neverím, ja normálne že neverím, kurva. Tak ja som si doteraz myslel, že tu už to 
pomaly docvakáva len Pipine, ale vidím Milan, že je to kurva nákazlivé.“ 
23:01:23 Ali: „Ale ja neverím kurva, tak vy chcete vzdávať vďaku, keď mňa odrbal Morvai v mojom 
vlastnom kasíne?“ 
Ali: „Kurva Márgit, čo tu vy robíte!“  
Banán: „Kurva Béla, kedy si ty nechlastal. Do riti!“  
23:07:37 Ali: „Kurva, v takejto situácií vtipkovať? Však tam lítali guľky, jak na kórejských 
hraniciach.“  
Ali: „Kurva Milan, ja tu svoju výhru budem mať, nech to stojí čokoľvek. Tu už ide o princíp. Nejaký 
maďarský zmrd nebude vyjebávať s Albertom Krasňanským.“  
23:10:29 Ali: „Choďte, choďte moja milá, my tu riešime veci principiálne. Milanko, my to kasíno 
musíme kúpiť naspäť. Ten zmrd maďarský ma ojebávať nebude. Rovno mu aj zavolám. Halo Morvai? 
Servus, tu je Ali. Jak, že jaký? Šak Krasňanský. Počúvaj Morvai, to kasíno kúpim naspäť. Čo koľko? 
Dojdeme vyjednávať. Platí. Kurva jedna Morvaiovská, maďarská. Milan, ideme do Potóni 
vyjednávať.“  
Ali: „A kurva, no vidíte, že rozumíte vtipu , nó akurát nesmie byť sofistikovaný.“  
23:26:12 Ali: „Paráda, to je ohňostroj. Tak ti treba kurva Morvaiovská. Takto sa s Morvaiom 
vyjednáva. Čo povíš, Milan? Krtek? Krtek? Krtek, kde je?“ 
Ali: „A kurva, my sme ho tam tuším zabudli.“  
 
Kancelária Rady je toho názoru, že v oboch posúdených významoch sa jedná stále o taký vulgarizmus, 
ktorého intenzita je dostatočne vysoká na to, aby odôvodňovala jeho označenie prísnejším 
piktogramom nevhodnosti. Tento výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je 
natoľko nevhodný, že ho považujeme v daných kontextoch za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedené scény obsahujúce tieto výrazy sú v rozpore 
s označením posudzovaného programu. 
 
Ali: „Kurva Milan, ja tu svoju výhru budem mať, nech to stojí čokoľvek. Tu už ide o princíp. Nejaký 
maďarský zmrd nebude vyjebávať s Albertom Krasňanským.“  
 
Slovotvorným základom sporného výrazu je výraz „jebať“. Tento výraz je Slovníkom súčasného 
slovenského jazyka definovaný ako vulgarizmus. V uvedenom kontexte bol použitý vo význame 
„klamať/ správať sa nečestne“. Kancelária Rady zastáva názor, že uvedený výraz je natoľko 
nevhodný, že ho je možné považovať v danom kontexte za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedená scéna obsahujúca tento výraz je v rozpore 
s označením posudzovaného programu. 
 
23:10:29 Ali: „Choďte, choďte moja milá, my tu riešime veci principiálne. Milanko, my to kasíno 
musíme kúpiť naspäť. Ten zmrd maďarský ma ojebávať nebude. Rovno mu aj zavolám. Haló Morvai? 
Servus, tu je Ali. Jak, že jaký? Šak Krasňanský. Počúvaj Morvai, to kasíno kúpim naspäť. Čo koľko? 
Dojdeme vyjednávať. Platí. Kurva jedna Morvaiovská, maďarská. Milan, ideme do Potóni 
vyjednávať.“  
 
Aj v tomto prípade je slovotvorným základom sporného výrazu, výraz „jebať. Tento výraz je 
Slovníkom súčasného slovenského jazyka definovaný ako vulgarizmus. V uvedenom kontexte bol tiež 
použitý vo význame „klamať/ správať sa nečestne“. Kancelária Rady zastáva názor, že uvedený výraz 
je natoľko nevhodný, že ho považujeme v danom kontexte za nevhodný pre celú vekovú skupinu 
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maloletých.  Kancelária Rady má za to, že uvedená scéna obsahujúca tento výraz je v rozpore 
s označením posudzovaného programu. 
 
V ďalších častiach posudzovaného programu bol zaznamenaný výskyt výrazov, ktoré slovenské 
kodifikačné príručky definujú v tých významoch, v ktorých odzneli, ako expresívne výrazy. Išlo 
o nasledovné scény, ktoré obsahovali tieto výrazy: 
 
22:56:31 Banán: „Ali a čo si šlapol do hovna v tej Potoni, alebo čo?“ 
Ali: „A čo by som šlapol do hovna? Šak som tam bol v kasíne, kto už by sa v kasíne vysral na zem.“ 
Ali: „Ale hovno!“ 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka výraz „hovno“ vo význame vyjadrujúcom hrubú zápornú 
odpoveď alebo zanadávanie si definuje ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Ali: „Nabehneme tam ze zbraňami, všetci sa doserú. Bereme prachy a padáme.“  
 
Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka je výraz „dosrať“ vo význame vyľakať sa definovaný 
ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
23:10:29 Ali: „Choďte, choďte moja milá, my tu riešime veci principiálne. Milanko, my to kasíno 
musíme kúpiť naspäť. Ten zmrd maďarský ma ojebávať nebude. 
Ali: „Kurva Milan, ja tu svoju výhru budem mať, nech to stojí čokoľvek. Tu už ide o princíp. Nejaký 
maďarský zmrd nebude vyjebávať s Albertom Krasňanským.“  
 
Výraz „zmrd“ síce kodifikačné príručky slovenského jazyka nedefinujú, avšak možno povedať, že vo 
význame halivého/nelichotivého označenia inej osoby ho možno definovať ako expresívny výraz.  
 
Béla: „Ale Milan, to je jedno, že či sa traduje alebo netraduje, hlavná vec, že bude oslava a že sa 
všetci nadrbeme, hahahaha.“ 
 
Slovník súčasného slovenského jazyka definuje výraz „nadrbať“ vo význame vypiť 
nadmerné množstvo alkoholu a dostať sa do stavu opitosti ako vulgárny výraz. Kancelária Rady má za 
to, že ani tento výraz nedosahuje takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo nutné klasifikovať ako 
výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Sme toho názoru, že tento vulgárny výraz je možné 
subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 
Z.z., čím sa teda nedostáva do rozporu s označením programu. 
 
Ali: „Čo ti drbe Banán, veď sme tam nadrbali toľko sentexa, že by to vyhodilo aj Pentagon. By nás to 
normálne zmietlo z cesty.“  
 
Slovník súčasného slovenského jazyka definuje výraz „nadrbeme“ vo význame dať niečo niekam, 
obyčajne vo väčšom množstve/nahádzať ako vulgárny výraz. Kancelária Rady má za to, že ani tento 
výraz nedosahuje takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo nutné klasifikovať ako výraz nevhodný 
pre celú skupinu maloletých. Sme toho názoru, že tento vulgárny výraz je možné subsumovať pod 
hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z., čím sa teda 
nedostáva do rozporu s označením programu. 
 
V priebehu posudzovaného programu sme taktiež zaznamenali dialóg s obscénnym podtónon: 
 
23:24:31 Pipina: „Pcha, debil. Márgit a čo ste hovorili o tej plnke?“ 
Teta Márgit: „Jáj, skoro by som bola zabudla. No, že som teda tú plnku, ne ty ingrediencie ušúlala do 
takého šúlčeka a vsunula do nútra do toho moráka, víš? Ale ten bol taký malý, že sa tam stratil, akoby 
tam nič nebolo.“  
Pipina: „To poznám. Však aj Alinko, keď mi ho tam... tiež. Ako by tam nič nebolo.“  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mno%C5%BEstvo&c=X9f5
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=dosta%C5%A5&c=X9f5
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Teta Márgit: „Eeh...no a potom ma napadla taká spásonosná myšlienka, že namočím žemle normálne 
do bujónu a strčím ich tam. A morák bol hotový.“  
Pipina: „Obávam sa, že žemle namočené v bujóne pre Alinka asi riešením nie sú.“ 
 
Kancelária Rady zastáva názor, že horeuvedná časť z posudzovaného programu síce vyznieva 
oplzlo/obscénne, avšak nedosahuje takú intenzitu, na základe ktorej by ju bolo potrebné označiť 
prísnejším piktogramom nevhodnosti, a teda za takú, ktorá sa dostáva do rozporu s označením 
programu.  
 
V súvislosti so spôsobom a formou spracovania vyššie uvedených scén, prípadne konkrétnych 
vyjadrení zhrnieme, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu, to boli 
scény s obsahom kritérií podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie. Scény boli 
spracované v súlade s charakterom hodnoteného programu – t.j. jednoduché zobrazenie komediálneho 
seriálu v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými 
vyobrazeniami. Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber 
dospelých recipientov.  Napriek formátu programu však konštatujeme, že program obsahoval 
hodnotiace kritériá nad rámec označenia programu, a že sporné obscénne vyjadrenia boli odvysielané 
na značnej časovej ploche programu.  Sme však toho názoru, že autentickosť opísaného deja vie byť 
zachovaná aj v prípade použitia vhodného piktogramu vekovej vhodnosti označujúceho daný 
program, za účelom zabezpečenia  resp.  zvýšenia ochrany maloletých divákov. 
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 40 min.) a faktu, že scény s obsahom kritéria podľa 
ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu je 
bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu 
ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká aby odôvodňovala označenie programu 
ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá v danom prípade s kontextom programu 
pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným vulgárnym vyjadrovaním použitým 
v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. Z uvedeného dôvodu považujeme 
kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných výrazov je rovnako spätá aj s ich 
frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou líniou programu. 
 
Posudzovaný program nemá podľa nášho názoru vyhranené morálne posolstvo. Rovnako sme toho 
názoru, že nemožno hovoriť o výraznejšej umeleckej hodnote posudzovaného programu. 
Program Mafstory, ktorý vysiela televízia JOJ od roku 2006, možno charakterizovať ako komediálny 
seriál, ktorý divákovi preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. 
Charakterizuje ho jednoduchá dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie a 
s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 ods. 5 JSO, je 
klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov 
v plnej miere adekvátna.  
 

*            *            * 

SK č. 1366/SKO/2021 
 

Monitorované vysielanie:  Mafstory - Včely 
Deň vysielania:   17. 05. 2021 



 97 

Čas vysielania:   cca 23:10 hod. 
Označenie podľa JSO:         
 
(Vysielanie bolo zmonitorované zo záznamu RVR, časy sú uvádzané cca) 
 
23:05:00 začiatok záznamu. 
Časť prebiehajúceho programu Inkognito  a záverečné titulky. 
Zvukovoobrazový predel/ sponzorské odkazy Porsche Slovakia s. r. o., ZSE Energia a. s., Nay a. s., 
Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s./ zvukovoobrazový predel/ sponzorské odkazy Tipos, 
národná lotériová spoločnosť a. s., Krka Slovensko s. r. o., Renault Slovensko spol. s. r. o. 
23:10:04 začiatok a zvučka programu Mafstory . 
V izbe sedí Banán, Drobec a Béla. Ali číta knihu. Vchádza Pipina, dotkne sa Drobcovej hlavy, ten jej 
pošle vzdušný bozk. 
Pipina: „Alinko, môžem na chvíločku?“  
Béla: „Hm, zase ide naňho dačo skúšať.“  
23:10:38 Pipina: „Mám na teba jednu takú otázočku. Máš rád prírodu?“  
Ali: „Ja milujem prírodu, z prírody najvác milujem stejk.“  
Banán: „Noo, stejk je fasa, ale  ja osobne mám radšej také šunčičky, víš, zezadu naklepané vlastnými 
rukami.“  
Pipina: „Ja som pýtala skôr na vtáčiky.“  
23:11:03 Na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Včely“. 
Ali: „Ja milujem vtáčiky, najvác milujem svojho orla mederského prelietavého sťahovavého.“ Pipina: 
„Vieš Alinko, ja som mala na mysli skôr také malé kanáriky.“  
23:11:16 Ali: „Kurva Pipina, kam ty mieriš týmito otázkami ornitologického typa?“  
Pipina: „Bože, no dóbre, no Alinó. No tak chceli sme ísť s Kvetou na Kanárske ostrovy. Vieš ona má 
teraz s Majom také problémy.“  
Ali: „Tak ju zeber do kina alebo na néchty. Medzi tých nadrbaných Angličanov ťa ja nepustím.“  
Pipina: „Tak ale pôjde s nami Drobec, né? Šak ten nás ochráni.“  
Béla: „Tak už tomu začínam rozumieť.“ 
Banán: „No jasné, kopec vtáčikov, nó, Kveta, Pipinka, Drobček, švédska trojka na hotelíku, že?“  
23:11:54 Ali: „Kurva Drobec, kukni sa mi ty ale že hlboko do očí a odpovedz na moju otázku. Ty 
chceš ísť s mojou ženou na Kanárske ostrovy?“ 
Drobec: „Už nechcem.“ 
Ali: „No vidíš, nechce.“ 
Pipina: „A ty, Drobec, šak sme sa dohodli, né?“ 
Milanko: „Pán Ali? Pán Ali, pozeráte televízor? Nepozeráte. V Komárne sa deje niečo, čo by vás 
mohlo zaujímať.“  
Televízny moderátor: „Takže na záver krátke zhrnutie, pôvodné informácie o tom, že v 
Komárňanskej nemocnici hospitalizovali maďarského premiéra Viktora Orbána sa nepotvrdili. Všetky 
tie prísne bezpečnostné opatrenia, množstvo bodyguardov a taká čudesná ochranka súvisia s tým, že tu 
má byť hospitalizovaný kontroverzný ostrihomský podnikateľ Imre Morvai. Dokonca tu boli také 
špekulácie, že to malo byť niečo veľmi vážne, možno až atentát. Ťažko povedať, my po tých 
informáciách samozrejme pátrame. Nateraz je isté len to, že Morvai stále žije, akonáhle zistíme niečo 
viac, aktuálne vám to ponúkneme do vysielania.“  
23:12:58 Béla: „Kúrva, tss, tak dakto sa pokúsil odjebať Morvaia.“ 
Ali: „Banán, víme o tom niečo?“ 
Banán: „A to nemyslíš vážne? Však keby to o tomto vedeli moji chlapci, tak ty si myslíš, že on by bol 
živý a ešte v nemocnici? Už dávno by bol pomletý, né? V mäsokombináte.“  
23:13:16 Pipina: „Bože, vy tu riešite nejaký atentát, však čo keď mu iba vyberali mandle.“ 
Ali: „Je mi jedno, či mandle, alebo či je tam na obyčajnom ritnom výtery, my ho pôjdeme navštíviť.“  
Milanko: „Jasné pán Ali, zabehnem do obchodu kúpiť pomaranče, alebo bude stačiť bonboniéra?“  
Ali: „Ne, ty a Banán pôjdete pekne na návštevu. Drobec vám naplní sanitku muníciou. Vy dvaja sa 
prezlečete za doktorov a prejdete k Morvaiovi, udelíte mu krásnu vizitu.“ 
23:13:50 Animovaný predel. V izbe sedí Ali a prídu zničený Milanko s Banánom. 
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Ali: „Banán, ukáž ruky, ukáž ruky, chcem vidieť, že ich máš až po lakte od jeho krvi.“  
Banán: „Ne, od jeho krvi ne, ale od krvi našich chlapcov!“ 
23:14:02 Ali: „Kurva, to bolo až tak zlé?“ 
Milanko: „Bolo to strašné, pán Ali, veď tie Morvaiovské gorily nás okamžite prekukli.“ 
Béla: „A nehovoril som to? Tak to dopadne vždy, keď vizitu robia amatéri.“  
Ali: „Ale nehovoril som, že sa máte prezliecť za doktorov?“ 
Banán: „Ale šak som bol doktor, víš jaký som bol fešný, ešte mi hektoskop trčal normálne takto 
z vrecka.“ 
23:14:18 Milanko: „Ale keď som vám vravel, že aby sme chlapcov prezliekli, chlapcov z nášho 
komanda, tak ste mi povedali, aby som držal hubu.“ 
23:14:24 Banán: „Drž hubu aj teraz, kurva a nerev na mňa! Ne, situácia bola vážna. My sme tam 
došli a žiadna ochranka, pozerám všade, rozumieš ma, hádžem očami a nič len zrazu dvesto 
osvalených sestričiek. Z ničoho nič vytiahli guľomet na nás normálne a panzerfausty.“ 
Milanko: „Rozumiete, oni ušetrili iba, iba internistu Jonáša a patológa Záborského.“ 
Béla: „Koho? Tých ja nepoznám.“ 
Milanko: „Ja som bol internista Jonáš a tuto tento bol patológ Záborský.“ 
23:14:46 Ali: „A koľko našich chlapcov dali tý osvalené sestričky dole?“ 
Banán: „Ani jedného, odzbrojili ich a dali ich na orgány!“  
Béla: „Ale to sú svine, s orgánmi som počítal ja predsa.“ 
23:14:55 Ali: „Joj, totok je pekne v riti.“ 
Banán: „Neni to v riti, tuto Krtek zistil niečo v kartotéke, hovor.“ 
Milanko: „Pán Ali, mám zdravotnú kartu Morvaia. Dalo to prácu, ale zohnal som ju. Viem, prečo sa 
dostal do nemocnice, bola to včela.“ 
Ali: „Čela, Čela, nepoznám. Poznám Osu, ten dával dole pre nitrianskych. Potom ešte poznám 
kyselinára Mravčeka.“ 
Milanko: „Toto bola obyčajná včela. Rozumiete, ten Morvai je alergický na včelí jed, stačí jedno 
bodnutie a zastaví sa mu srdce.“  
Ali: „Čela, jakože čela b, z, b, z?“ 
Všetci naraz: „B, z, b, z.“ 
23:15:47 Animovaný predel. Ali bicykluje v posilňovni na stacionárnom bicykli a do miestnosti vojde 
Milanko. 
Milanko: „Dobrý deň, volali ste ma?“  
Ali: „Áno Milanko, volal. Mám pre teba dve správy. Jednu lepšú a druhú ešte lepšu. Kerú chceš počuť 
ako prvú?“ 
Milanko: „No tak, ak si smiem vybrať, tak tú ešte lepšiu.“ 
Ali: „V porádku. Milan, ty budeš chovať ščely.“ 
Milanko: „Ale ja na to nie som vhodný, pán Ali.“ 
23:16:17 Ali: „Ale Milan kurva, však zeber to logicky, keby som chcel chovať pitbule, zavolám 
Banána. Velké zvíra, velký chlap, malé zvíra, malý chlap.“ 
Milanko: „Aha, a prosím vás, aká je potom tá iba dobrá správa?“ 
Ali: „No tak tá je taká, že víš, to sú neni obyčajné ščely, to sú špeciálne, africké, už som ich objednal.“ 
Milanko: „Pán Ali, prosím vás nié, ja sa včiel bojím.“ 
Zvoní telefón.  
23:16:49 Ali: „Kurva. Halo? Ďusko, ty si? Paráda, máš ich? Áno, dvadsať úlí, desať roji, zhoď mi ich 
na záhrade, servus.“ 
Milanko: „Pán Ali, prosím vás, zľutovanie, bodavý hmyz nie!“ 
Ali: „Milánko, já som vedel, že teba táto správa jak milovníka prírody poteší.“ 
23:17:18 Animovaný predel. Na obrazovke sa objaví text, „O dva týždne“. Ali sedí v izbe, príde za 
ním Teta Márgit s Milankom. Vykladajú na stôl včelárske výrobky. 
Teta Márgit: „Jój, Alinko, Alinko moj zlatý, ahój, ahój.“ 
Milanko: „Dobrý deň.“ 
Teta Márgit: „Hehehehehe, hehehehehe.“ 
23:17: 31 Ali: „Kúrva, ja už som sa zľakol, že nás prepadli drobnochovatelia.“ 
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Milanko: „Haha, pán Ali, ja musím sebakriticky priznať, že vy ste zase raz mali pravdu. Fakt, tie 
včeličky, to sú úžasné stvorenia. No predstavte si, keby sme my ľudia boli tak pracovití a tak skromní 
ako tie včeličky.“ 
Ali: „No tak by sme boli ščely a ne ľudiá.“ 
23:17:51 Teta Márgit podáva Alimu pohár medu: „Alinko, oslaď si svoj život. Náš domáci.“ 
Ali: „Hm, voňavý, vonia jak pička jednej sedemnásťročnej cicky z Boleráza.“ 
Teta Márgit: „Bolo by ho aj vácej, musím sa priznať, keby náš kurva ožran nám v noci nekradol med 
a nepálil z toho medovinu.“ 
Milanko: „No tak ale zase máme pravé voskové sviečky a veľmi sme pokročili v produkcii materskej 
kašičky a propolisu.“ 
23:18:28 Ali: „Kurva, tak totok je sila, totok je že jaká paráda, tak takéto my máme 
drobnochovateľské úspechy.“ 
Teta Márgit: „Fantastické šak?“ 
Ali: „No fantastické, nó. Všetci ostatní kšeftujú s drogáma, ze zbraňáma, s kurváma, že? Ale my né, 
my ich všeckých odrbeme, my dorábame medík, kašičku a propolis. Šak my sme na špici pokroka.“ 
Teta Márgit: „Alinko, počúvaj ma sem. Budúci týždeň je normálne výstava čél v Šoporni, čo keby sme 
naše včeličky tam dali do súťaže, čo?“ 
Ali: „Néže ne, my musíme, dáme. Imre Morvai, hovorí ti to niečo?“ 
Milanko: „No ale ten je odpísaný, ten leží doma a rehabilituje, hahahaha.“ 
23:19:17 Ali: „Anoo? A čo keby sme mu poslali flaštičku propolisa, nech sa chlapcovi polepší.“  
Milanko: „Myslíte?“ 
Ali: „Né, hovno, a mna na týchto pridrbaných čelách zaujímajú akurát tak te ich oné, žihadla a chcem 
ich vidieť najmenej dvesto v tej onej Morvaiovskej ostrihomskej riti.“  
23:19:34 Animovaný predel. Prerušenie programu.  
Sponzorské odkazy Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s., Krka Slovensko s. r. o., Renault 
Slovensko spol. s. r. o./ zvukovo-obrazový predel, upútavka na program Delukse / zvukovo-
obrazový predel/ reklamný blok (trvanie cca 06:30 min.), zvukovo-obrazový predel/ upútavky na 
programy Múmia , Titanic , Nový život , zvukovo-obrazový predel Delukse , sponzorské 
odkazy Renault Slovensko spol. s. r. o., Krka Slovensko s. r .o., Tipos, národná lotériová spoločnosť a. 
s.  
 
23:30:14 pokračovanie programu Mafstory . 
Na obrazovke sa objaví text, „O ďalší týždeň neskôr“. V izbe sú Milanko, Banán, Ali a Drobec s 
včelárskymi pokrývkami hlavy. 
Milanko: „Dovoľte priatelia, aby som vás oboznámil s výsledkami výcviku našej včelej bojovej letky. 
Po týždennej námahe, po týždennom výcviku sme tuná pánom Drobcom usúdili, že najlepším 
spôsobom, ako prinútiť včely, aby nasmerovali svoju agresiu úplne pres…“ 
Banán: „Prosím ťa pekne, to akou rečou rozprávaš?“ 
23:30:35 Ali: „Kurva Milan, prestaň si tu honiť svoje ego a predveď nám bojovú ščelu v akcii.“ 
Milanko: „Jáj, áno prosím, áno. Tak  poprosím vás, pán Drobec o názornú prezentáciu číslo 1/A, 
prosím. Môžete vidieť, že pán Drobec otvorí pohár, vypustí cvičenú včelu a tá po týždennej námahe 
priniesla svoje ovocie a pristane na mojom prste, prosím skúste.“ 
Banán: „Krtek, snaž sa.“ 
23:31:11 Ali: „A kurva, a je preč. Milan víš, aké sú africké ščely drahé?“ 
Milanko: „Áno, ja som si aj myslel, že by sme mali radšej vypustiť Elišku, lebo Amálka ešte nemá 
ukončený výcvik, viete.“ 
Banán: „To je debil, jaké ženské mená dáva tým včelám.“ 
Drobec: „Sú to robotnice, no.“ 
23:31:31 Milanko: „Pán Ali, mohol by som Amálku predviesť na figurantovi?“  
Ali: „Ale nech sa lúbi, pokál to nebudem já.“ 
Milanko: „Hihihihihihi. Pán Béla, mohli by ste prosím vás na chvíľočku? Z Moravy priviezli cisternu 
chlastu, hihi.“  
Béla: „Mohol, mohol, mohol.“ 
Drobec: „Trhaj Eliška, trhaj.“ 
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23:32:02 Béla: „Jáu, ty sviňa jedna medonosná, fuj.“ 
Ali: „Béla, ty hovado necitlivé, musel si tú ščelu zabiť?“ 
Béla: „Ale veď ma pichla, idem sa vydezinfikovať slivovicou.“ 
23:32:18 Ali: „Milanko, tento mesác žádna výplata.“ 
Milanko: „A to prečo, prečo?“ 
Banán: „Jak prečo? Šak toto je už druhá včela, doprdele, čo skapala. Daj treťú. Poďme na ňu.“ 
23:32:39 Milanko: „Ale tretiu nemáme, my sme mali zatiaľ vycvičené len dve. Potrebujeme viacej 
času.“ 
Ali: „Víš čo, ušetrím ti čas. Drobec, pojdeš s Banánom. Banán, zeberete dva úli do Ostrihoma a 
jebnite ich Morvaiovi do spálne.“ 
Banán: „No konečne normálna reč.“ 
Ali: „Ale počkaj, počkaj, predtým s tými úlami takto zatraseš, jak rolničkami, víš. Nech má Morvai 
pocit, že začali vánoce.“ 
23:33:00 Animovaný predel. Do izby vojde Banán s Drobcom vo včelárskych klobúkoch na hlavách. 
Banán: „No heh nazdarte, hehehehe.“ 
Milanko: „Zdravím pán Banán, tak čo vyšlo to?“ 
Banán: „No. Takto vám povím, ja som šecko urobil tak, jak mi Ali kázal.“ 
Béla: „Tak ale super, to teda znamená, že Imre teraz leží na zemi mŕtvy a dopichaný. O, o, tak ale to 
mu budú musieť urobiť dobre velkú truhlu.“ 
23:33:24 Banán: „Takto vám povím, došli sme tam, ne? Sledovali sme cez okno, že čo sa tam vnútri 
deje, ne? On tam Imre normálne ležal. Mal tam nenormálne kurvičky, ale nenormálne kusy, boli také 
ro... v rozpoložení sa tomu hovorí, ne? Ale ja som hned takto skočil cez okno dnu, ne? Jak komisár Rex 
a pustil som tam včely.“  
Milanko: „Joój, včeličky moje zlatučké, pracovité.“ 
23:33:48 Banán: „Počúvajte, on normálne tam, tam to lítalo, jak sviňa, že Drobec? Tam si nevedel, 
že gdo je gdo, normálne, že či čela alebo kurva, to je sila.“   
Milanko: „Zlaté včeličky, zlaté.“  
Drobec: „No, ale Imre nič, len takto stál, roztiahol ruky a včely si naňho posadali.“ 
Banán: „To je pravda. Ne, vážne, vážne. Ja nevím, čo to je za človeka, čo to je za týpka. On tam stál, 
jak Yeti, tákto ruky mal. Ne takto, takto mal ruky prisahám. Vážne a túto místo chlpov mal včely. Ty 
včely mu nič neurobili, stačí ti?“  
Béla: „A potom čo?“ 
Banán: „Potom, potom ma rozstrílali, potom ma polali benzínom, zapálili, vyhodili oknom ven. Ja 
keby som nemal tuto Drobca, tak ja nevím, on ma celého dal do porádku. Díky brácho, díky brácho.“ 
Drobec: „No a ešte aj Morvai niečo kričal, že má pre Aliho nejaké prekvapenie, ale aké, tak to už 
nepovedal.“ 
Milanko: „Moment, počujete? Chlapi! Ten zvuk vyzerá ako rojenie včiel.“ 
Teta Márgit: „Pomóc, jézuš mariát, počujete? Čely nás prepadli, čély!“ 
23:35:02 Animovaný predel. Celá skupina stojí v izbe a pozerá, čo sa deje za oknom. 
Teta Márgit: „Jézuš mariát, tak si predstavte, že normálne som išla od Vitálošky. Hovorím si, 
potrebujem pišať a kam sa mám vypišať, tak som išla pod strom, né? A tam som si teda no ale... víte, 
čo sa stalo, všecky tieto hnusné včely začali útočiť na mňa a pichali ma do bombišov, prisahám bohu 
Milanko. Tu ma ščipla, aj tuto ma jedna, aj tuto, aj tam. Joj, to bolo strašné, jak možu ščípať takto 
čely, keď sú naše. Čo ste ich nenaučili, že vlastných nesmú ščípať? No.“ 
Milanko: „S dovolením teta, malý moment.“ 
Teta Márgit: „Jézuš. Čo je? O, o, ale Milanko, ty zvíra, ty víš, jak na ženy.“ 
Milanko: „Ježiš, tá je velká. No ale tak táto v žiadnom prípade nebude od nás. Hí, teta, veď ja vám 
môžem blahoželať!“ 
Teta Márgit: „K čomu, čo som zabudla, já mám narodeniny, alebo?“ 
23:36:03 Milanko: „Teta, predstavte si, tak vás uštipla obrovská včela filipínska gigantická, Apis 
filipinicus giganticus, ktorá sa na našom území vôbec, ale vôbec nevyskytuje. Čiže vy a váš zadok ste 
mali pchh, právo prvej noci, hihihihi.“  
Béla: „Myslím si, že právo prvej noci budeme mať všetci Milan, veď ten roj je nad celým Mederom.“ 
Milanko: „Tá je obrovská a musia ich tu byť niekde miliardy.“ 
Teta Márgit: „Jézuš mariát, sám pánbožko na nás zeslal trest boží za hréchy z mladosti.“ 
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23:36:44 Ali vchádza do miestnosti s telefónom. 
Ali: „Ano, a ja teba, aj ja teba, môžeš aj ty mňa, ty si chuj. Víš čo, ty si neni chuj, ty si čuráčik 
maličký, ty len visíš a kvapká z teba. Idiot.“ 
Béla: „Ali, s kým si sa tak pekne porozprával.“ 
23:36:58 Ali: „No s kým asi, s kým, no s Morvaiom, asi. Tak ja už vím, čo sa mu stalo. Ty kurvy 
doktorské doňho napchali nejaké lieky švajčiarské, takže tomu hajzlovi už žádna ščela do konca života 
neublíži, preto to Banánovi nevyšlo.“ 
Milanko: „Pán Ali, prepáčte, neviem, či viete, ale vonku je obrovský roj včiel.“ 
23:37:17 Ali: „Ale vím, vím, Morvai mi šecko stihol povedať, keď zistil, že naňho chováme vlastné 
ščely, tak si zadovážil svojich dvesto úli filipínskych čel na nás.“ 
Milanko: „No ale prečo potom útočia na nás?“ 
Ali: „Víš prečo? Lebo ten hajzel dal popráškovať celý Meder pelom z repky olejky.“ 
Teta Márgit: „Á, sakra práce. A ja sa móžem čudovať, že čo tam včera práškovali. A ešte ten pilot 
víš. On normálne takto, ako jak išel, tak kukal mi stále do výstrihu, ja som mu mávala.“ 
Pipina: „Ježišikriste, to čo sa vonku robí? No však tie včely ma skoro zožrali, Milanko, okamžite 
s nimi musíš niečo urobiť.“ 
Milanko: „Ale já? Béla?! Okamžite niečo poraďte, veď ste veterinár.“ 
Béla: „Já? Ja by som navrhoval, aby sme ich vydymili.“ 
Ali: „Vydymili! Génius, živý génius a čím prosím ťa, cigaretami? Šak šecky veci včelárske ostali 
v búde na záhrade.“ 
23:38:16 Ali: „Kurva, kryte sa, Morvai na nas útočí granátmi.“ 
Pipina: „Ale né, však to je Banán.“ 
Béla: „Ale tak to je fakt sranda, veď jeho naháňajú včely a on po nich strieľa z pancierovky.“ 
23:38:28 Teta Márgit: „Bože môj dobrý, a kto je tá žena na našej záhrade?“  
Pipina: „Však to je Kveta, bože to je krava. Kveta zdrhaj, zdrháj!“ 
Ali: „Ale pustite ma, idem tam.“ 
23:38:41 Pipina: „Alinko, ty ideš zachraňovať Kvetu?“ 
Ali: „Serem na Kvetu, idem odzbrojiť Banána, ešte mi ten chuj pazuchou odstrelí môjho medveďa. 
Banán, ty hovado!“ 
23:38:53 Animovaný predel. Všetci bežia do pracovne a zavierajú okná a dvere. 
Teta Márgit: „Bože môj dobrý.“ 
Milanko: „Zavrite dvere.“  
Drobec: „Zavrite.“  
Milanko: „Ježiši, aby sa nedostali cez kľúčovú dierku.“  
Béla: „Ježišmária, alebo cez komín.“  
Drobec: „Zatvorte okná.“  
Teta Márgit: „Bože moj, keď si spomeniem na toho mojho Sósa, tam nékde vonku teraz leží celé 
dopichané.“  
Pipina: „A mňa uštipla do ruky.“ 
23:39:12 Milanko: „Toto je hrozné, ako v tom Hitchcockovom filme, ale tam útočili vtáky.“ 
Béla: „No ale keby to boli vtáky, tak sme dávno za vodou, Pipina by si poradila s vtákmi, že?“ 
Pipina: „Debil! Alinko možno vonku zomiera a ty máš také blbé reči.“ 
23:39:22 Milanko: „Počkajme, počkajme, kým si nenájdu nejaké úle.“  
Teta Márgit: „Ale však úle máme!“  
Béla: „Tak ale v tých sú naše včely, né?“ 
Milanko: „No dobre, no dobre, tak ale oni si nájdu nejaké prirodzené úle, čo ja viem bútľavé stromy 
alebo čo.“ 
Teta Márgit: „Ale do čerta, to je jedno, nech si nájdu, čo chcú, len hlavne, počujete, oni hučia čím 
ďalej, tým vácej. Och, och.“ 
Včely sa dostanú do miestnosti, počuť bzukot a všetci členovia sa oháňajú rukami okolo seba. 
Všetci naraz: „A, aaách.“  
23:39:48 Animovaný predel. Ali sedí bez pohnutia s predpaženými rukami, pri ňom Banán, obaja 
majú opuchnuté tváre. 
Ali: „Kurva, ja by som tomu Morvaiovi aj zavolal a dobre mu vynadal, keby som mohol, keby som ty 
ruky nemal také stŕpnuté od tých žihadel, jaj.“ 
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Banán: „Tebe sa aspoň tie včely nedostali do trenek, jak mne.“ 
23:40:13 Ali: „Kurva, šecko ma svrbí.“ 
Ali: „Béla, Béla!“ 
Béla: „No?“ 
Ali: „Belinko, zlatý moj, póškrabkať.“ 
Béla: „Daj, ale nemysli si, že ťa budem škrabkať do konca života.“ 
Ali: „Jój, to je dobre, tebe sa to hovorí, keď teba ty ščely obchádzali.“ 
Béla: „A čo ti mám povedať? Česká borovička, ha, to je najlepší repelent.“ 
23:40:51 Banán: „Béla, Béla a kedy odpuchneme?“ 
Béla: „No tak, vy dvaja asi tak do dvoch týždňov, Pipina a Márgit do týždňa. Milan, pretože je na 
infúzkach, ten asi tak do mesiaca, ale Kveta, Kveta neodpuchne asi nikdy.“ 
Ali: „Chudera, to ti bolo normálne zúfalé, keď zo seba strhávala ty šaty a ty ščely okolo nej krúžili.“ 
Béla: „Ale aj tak stále nerozumím, že prečo jej liezli rovno do šušky.“ 
Banán: „Čuduješ sa? Pche, šak keď ju mala vždy veľkú jak včelín.“ 
Prebiehajúce titulky v obraze. 
23:41:42 Záverečný titulok programu Mafstory   
koniec programu.  
 
23:41:44 zvukovo-obrazový predel/ sponzorské odkazy Renault Slovensko spol. s. r .o., Krka 
Slovensko s. r. o., Tipos, národná lotériová spoločnosť a. s., zvukovo-obrazový predel. 23:42:20 
začiatok programu Spackané plastické operácie III.  
 
23:44:59 koniec záznamu. 

*            *            * 

Správne konanie č. 1366/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe mohlo dôjsť 
k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania 
programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 

 
S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti 
s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj 
z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia 
jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umelecké a morálne 
posolstvo programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií 
nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru 
o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.  

 
V predmetnom programe odzvel výraz „kurva/kúrva“  15x.  Tento výraz bol zakaždým použitý 
v kontexte zanadávania si/ vulgárneho povzdychu. V ďalších troch prípadoch odzneli modifikácie 
výrazu „kurva“, a teda v znení ako „kurvičky/ kurvy/ s kurváma“  použité vo význame hanlivého 
označenia iných osôb. Podľa kodifikačných príručiek slovenského jazyka je tento výraz definovaný 
ako vulgarizmus.  Kancelária Rady uvádza konkrétne časti programu, kde bol predmetný výraz 
použitý:  
 
23:11:16 Ali: „Kurva Pipina, kam ty mieriš týmito otázkami ornitologického typa?“  
23:11:54 Ali: „Kurva Drobec, kukni sa mi ty ale že hlboko do očí a odpovedz na moju otázku. Ty 
chceš ísť s mojou ženou na Kanárske ostrovy?“ 
23:14:02 Ali: „Kurva, to bolo až tak zlé?“ 
23:14:24 Banán: „Drž hubu aj teraz, kurva a nerev na mňa! Ne, situácia bola vážna. My sme tam 
došli a žiadna ochranka, pozerám všade, rozumieš ma, hádžem očami a nič len zrazu dvesto 
osvalených sestričiek. Z ničoho nič vytiahli guľomet na nás normálne a panzerfausty.“ 
23:16:17 Ali: „Ale Milan kurva, však zeber to logicky, keby som chcel chovať pitbule, zavolám 
Banána. Velké zvíra, velký chlap, malé zvíra, malý chlap.“ 
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23:16:49 Ali: „Kurva. Halo? Ďusko, ty si? Paráda, máš ich? Áno, dvadsať úlí, desať roji, zhoď mi ich 
na záhrade, servus.“ 
Teta Márgit: „Bolo by ho aj vácej, musím sa priznať, keby náš kurva ožran nám v noci nekradol med 
a nepálil z toho medovinu.“ 
23:18:28 Ali: „Kurva, tak totok je sila, totok je že jaká paráda, tak takéto my máme 
drobnochovateľské úspechy.“ 
23:30:35 Ali: „Kurva Milan, prestaň si tu honiť svoje ego a predveď nám bojovú ščelu v akcii.“ 
23:31:11 Ali: „A kurva, a je preč. Milan víš, aké sú africké ščely drahé?“ 
23:33:48 Banán: „Počúvajte, on normálne tam, tam to lítalo, jak sviňa, že Drobec? Tam si nevedel, 
že gdo je gdo, normálne, že či čela alebo kurva, to je sila.“   
23:38:16 Ali: „Kurva, kryte sa, Morvai na nas útočí granátmi.“ 
Ali: „Kurva, ja by som tomu Morvaiovi aj zavolal a dobre mu vynadal, keby som mohol, keby som ty 
ruky nemal také stŕpnuté od tých žihadel, jaj.“ 
23:40:13 Ali: „Kurva, šecko ma svrbí.“ 
 
23:36:58 Ali: „No s kým asi, s kým, no s Morvaiom, asi. Tak ja už vím, čo sa mu stalo. Ty kurvy 
doktorské doňho napchali nejaké lieky švajčiarské, takže tomu hajzlovi už žádna ščela do konca života 
neublíži, preto to Banánovi nevyšlo.“ 
23:12:58 Béla: „Kúrva, tss, tak dakto sa pokúsil odjebať Morvaia.“ 
... 
23:17: 31 Ali: „Kúrva, ja už som sa zľakol, že nás prepadli drobnochovatelia.“ 
 
Ali: „No fantastické, nó. Všetci ostatní kšeftujú s drogáma, ze zbraňáma, s kurváma, že? Ale my né, 
my ich všeckých odrbeme, my dorábame medík, kašičku a propolis. Šak my sme na špici pokroka.“ 
 
23:33:24 Banán: „Takto vám povím, došli sme tam, ne? Sledovali sme cez okno, že čo sa tam vnútri 
deje, ne? On tam Imre normálne ležal. Mal tam nenormálne kurvičky, ale nenormálne kusy, boli také 
ro... v rozpoložení sa tomu hovorí, ne? Ale ja som hned takto skočil cez okno dnu, ne? Jak komisár Rex 
a pustil som tam včely.“  
 
23:36:58 Ali: „No s kým asi, s kým, no s Morvaiom, asi. Tak ja už vím, čo sa mu stalo. Ty kurvy 
doktorské doňho napchali nejaké lieky švajčiarské, takže tomu hajzlovi už žádna ščela do konca života 
neublíži, preto to Banánovi nevyšlo.“ 
 
Ako sme už vyššie uviedlli, predmetný výraz bol v počte 15x použitý vo význame zahrešenia si. 
V ďalších troch prípadoch bol použitý vo význame hanlivého označenia iných osôb. Kancelária Rady 
je toho názoru, že v oboch posúdených významoch sa jedná stále o taký vulgarizmus, ktorého intenzita 
je dostatočne vysoká na to, aby odôvodňovala jeho označenie prísnejším piktogramom nevhodnosti. 
Tento výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je natoľko nevhodný, že ho 
považujeme v daných kontextoch za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Kancelária Rady 
má za to, že uvedené scény obsahujúce tieto výrazy sú v rozpore s označením posudzovaného 
programu. 
... 
23:12:58 Béla: „Kúrva, tss, tak dakto sa pokúsil odjebať Morvaia.“ 
 
Slovotvorným základom sporného výrazu je výraz „jebať“. Tento výraz je Slovníkom súčasného 
slovenského jazyka definovaný ako vulgarizmus. V uvedenom kontexte bol použitý vo význame 
„niekoho fyzicky zlikvidovať“. Kancelária Rady zastáva názor, že uvedený výraz je natoľko nevhodný, 
že ho považujeme v danom kontexte za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  Kancelária 
Rady má zato, že uvedená scéna obsahujúca tento výraz je v rozpore s označením posudzovaného 
programu. 
 
V predmetnom programe bol taktiež zaznamenaný výskyt výrazu „pička“. Podľa kodifikačných 
príručiek slovenského jazyka je výraz „piča“ vo význame ženského pohlavného orgánu definovaný 
ako vulgárny výraz. V posudzovanom programe bolo možné zaznamenať zdrobneninu tohto výrazu. 
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Kancelária Rady pokladá intenzitu predmetného výrazu za natoľko vysokú, že je adekvátne označiť 
tento výraz ako nevhodný pre celú skupinu maloletých. 
 
Ali: „Hm, voňavý, vonia jak pička jednej sedemnásťročnej cicky z Boleráza.“ 
 
V programe sme zaznamenali aj výskyt výrazu „honiť si“. Synonymického slovníka slovenčiny 
predmetný výraz vo význame vykonávania onánie definuje ako vulgárny výraz. V uvedenom prípade 
však tento výraz odznel vo fráze/vo význame „dvíhania si vlastného ega“. Máme za to, že predmentý 
výraz odvysielaný v tomto význame nedosahuje až takú intenzitu, na základe ktorej by ho bolo 
potrebné klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých divákov.  
 
23:30:35 Ali: „Kurva Milan, prestaň si tu honiť svoje ego a predveď nám bojovú ščelu v akcii.“ 
 
V predmetnom programe bol zaznamenaný aj výraz „chuj“, ktorý bol použitý v počte 3x. Výraz je 
Slovníkom súčasného slovenského jazyka definovaný vo význame označenia mužského pohlavného 
orgánu/nadávka/hanlivé označenie muža ako vulgárny výraz. Išlo o nasledovné scény: 
 
Ali: „Ano, a ja teba, aj ja teba, môžeš aj ty mňa, ty si chuj. Víš čo, ty si neni chuj, ty si čuráčik 
maličký, ty len visíš a kvapká z teba. Idiot.“ 
 
Ali: „Serem na Kvetu, idem odzbrojiť Banána, ešte mi ten chuj pazuchou odstrelí môjho medveďa. 
 
Máme za to, že predmetný výraz, použitý v danom kontexte nedosahuje takú intenzitu, aby ho bolo 
nutné klasifikovať ako výraz nevhodný pre celú skupinu maloletých. Podľa názoru Kancelárie Rady 
tento výraz zodpovedá označeniu programu. 
 
V predmetnom programe odzneli aj ďalšie výrazy, ktoré sa svojou nízkou intenzitou nedostávajú do 
rozporu s označením posudzovaného programu. Išlo o nasledovné výrazy: 
 
Béla: „Ale to sú svine, s orgánmi som počítal ja predsa.“ 
23:32:02 Béla: „Jáu, ty sviňa jedna medonosná, fuj.“ 
 
23:33:48 Banán: „Počúvajte, on normálne tam, tam to lítalo, jak sviňa, že Drobec?“ 
 
Kodifikačné príručky slovnenského jazyka definujú výraz „sviňa“ vo význame nadávky ako hrubý, 
teda expresívny výraz. 
 
23:14:55 Ali: „Joj, totok je pekne v riti.“ 
Banán: „Neni to v riti, tuto Krtek zistil niečo v kartotéke, hovor.“ 
Ali: „Né, hovno, a mna na týchto pridrbaných čelách zaujímajú akurát tak te ich oné, žihadla a chcem 
ich vidieť najmenej dvesto v tej onej Morvaiovskej ostrihomskej riti.“  
Ali: „Je mi jedno, či mandle, alebo či je tam na obyčajnom ritnom výtery, my ho pôjdeme navštíviť.“  
 
Slovník súčasného slovenského jazyka výraz „hovno“ vo význame vyjadrujúcom hrubú zápornú 
odpoveď na zisťovaciu otázku definuje ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Krátky slovník slovenského jazyka výraz „ritný otvor/riť“ vo význame konečník, alebo zadnú 
(sedaciu) časť tela, zadok definuje ako hrubý, teda expresívny výraz.  
 
Ali: „Serem na Kvetu, idem odzbrojiť Banána, ešte mi ten chuj pazuchou odstrelí môjho medveďa. 
Banán, ty hovado!“ 
Ali: „Béla, ty hovado necitlivé, musel si tú ščelu zabiť?“ 
Ali: „Banán, ty hovado!“ 
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Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka výrazy „sere, vysrať, sa vyser“ vo význame vykašľať sa 
na niečo/nestarať sa definuje ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Krátky slovník slovenského jazyka výraz „hovado, hovadá“ vo význame nadávať človeku definuje 
ako hrubý, teda expresívny výraz. 
 
Ali: „Chudera, to ti bolo normálne zúfalé, keď zo seba strhávala ty šaty a ty ščely okolo nej krúžili.“ 
Béla: „Ale aj tak stále nerozumím, že prečo jej liezli rovno do šušky.“ 
 
V danom kontexte bol predmetný výraz použitý vo význame časti samičieho pohlavného ústrojenstva 
cicavcov. Kodifikačné príručky slovenského jazyka tento výraz definujú ako expresívny výraz. 
 
V predmetnom programe sme zaznamenali aj scény s obscénnym kontextom. Išlo o nasledovné: 
 
23:10:38 Pipina: „Mám na teba jednu takú otázočku. Máš rád prírodu?“  
Ali: „Ja milujem prírodu, z prírody najvác milujem stejk.“  
Banán: „Noo, stejk je fasa, ale  ja osobne mám radšej také šunčičky, víš, zezadu naklepané vlastnými 
rukami.“  
Pipina: „Ja som sa pýtala skôr na vtáčiky.“  
23:11:03 Na obrazovke sa objaví text Mafstory s názvom „Včely“. 
Ali: „Ja milujem vtáčiky, najvác milujem svojho orla mederského prelietavého sťahovavého.“ 
 
23:11:16 Ali: „Kurva Pipina, kam ty mieriš týmito otázkami ornitologického typa?“  
Pipina: „Bože, no dóbre, no Alinó. No tak chceli sme ísť s Kvetou na Kanárske ostrovy. Vieš ona má 
teraz s Majom také problémy.“  
Ali: „Tak ju zeber do kina alebo na néchty. Medzi tých nadrbaných Angličanov ťa ja nepustím.“  
Pipina: „Tak ale pôjde s nami Drobec, né? Šak ten nás ochráni.“  
Béla: „Tak už tomu začínam rozumieť.“ 
Banán: „No jasné, kopec vtáčikov, nó, Kveta, Pipinka, Drobček, švédska trojka na hotelíku, že?“  
 
23:39:12 Milanko: „Toto je hrozné, ako v tom Hitchcockovom filme, ale tam útočili vtáky.“ 
Béla: „No ale keby to boli vtáky, tak sme dávno za vodou, Pipina by si poradila s vtákmi, že?“ 
Pipina: „Debil! Alinko možno vonku zomiera a ty máš také blbé reči.“ 
 
Kancelária Rady zastáva názor, že horeuvedené časti z posudzovaného programu síce vyznievajú 
oplzlo/obscénne, avšak nazdávame sa, že nedosahujú takú intenzitu, na základe ktorej by ich bolo 
potrebné označiť prísnejším piktogramom nevhodnosti. V uvedených prípadoch ide skôr o dvojznačné 
výrazy, ktoré mali humorný podtón. Ide teda o také scény, ktoré sa nedostávajú do rozporu 
s označením programu. 
 
23:17:51 Teta Márgit podáva Alimu pohár medu: „Alinko, oslaď si svoj život. Náš domáci.“ 
Ali: „Hm, voňavý, vonia jak pička jednej sedemnásťročnej cicky z Boleráza.“ 
 
23:40:51 Banán: „Béla, Béla a kedy odpuchneme?“ 
Béla: „No tak, vy dvaja asi tak do dvoch týždňov, Pipina a Márgit do týždňa. Milan, pretože je na 
infúzkach, ten asi tak do mesiaca, ale Kveta, Kveta neodpuchne asi nikdy.“ 
Ali: „Chudera, to ti bolo normálne zúfalé, keď zo seba strhávala ty šaty a ty ščely okolo nej krúžili.“ 
Béla: „Ale aj tak stále nerozumím, že prečo jej liezli rovno do šušky.“ 
Banán: „Čuduješ sa? Pche, šak keď ju mala vždy veľkú jak včelín.“ 
 
Kancelária Rady zastáva názor, že horeuvedené dialógy sa nesú vo výrazne oplzlom duchu. Tieto 
dialógy s obscénnym obsahom sú okrem iného dopĺňane aj hrubými vulgarizmami, čím sa podľa 
nášho názoru intenzita obscénnosti zvýšila. Kancelária Rady má za to, že horeuvedené scény dosahujú 
takú intenzitu, na základe ktorej ich je možno subsumovať pod kritériá nevhodnoti uvedených 
v ustanovení § 1 ods. 1 písm. b) JSO obscénne vyjadrovanie. 
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V súvislosti so spôsobom a formou spracovania vyššie uvedených scén, prípadne konkrétnych 
vyjadrení zhrnieme, že z problematických scén, ktoré prekračovali rámec označenia programu, to boli 
scény s obsahom kritérií podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadorvanie. Scény boli spracované v súlade s charakterom hodnoteného programu – t.j. jednoduché 
zobrazenie komediálneho seriálu v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú 
sprevádzané animovanými vyobrazeniami. Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne 
dostupnou pre široký záber dospelých recipientov.  Napriek formátu programu však konštatujeme, že 
program obsahoval hodnotiace kritériá nad rámec označenia programu, a že sporné obscénne 
vyjadrenia boli odvysielané na značnej časovej ploche programu.  Sme však toho názoru, že 
autentickosť opísaného deja vie byť zachovaná aj v prípade použitia vhodného piktogramu vekovej 
vhodnosti označujúceho daný program, za účelom zabezpečenia  resp.  zvýšenia ochrany 
maloletých divákov. 
 
Scény s obsahom kritéria podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie 
a obscénne vyjadorvanie sa tiahli celou dejovou líniou programu. Je bezpredmetné vyratúvanie  počtu 
výsktu vulgárnych vyjadrení prekračujúcich rámec označenia programu, nakoľko je zrejmé, že  
frekvencia výskytu kritérií nevhodných pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  Aj 
napriek tomu, že scény obsahujúce  obscénne vyjadrovanie, hodnotené na základe ustanovenia § 1 ods. 
1 písm. b) JSO obscénne vyjadorvanie boli zaznamenané v počte 2x (malá frekvencia výskytu), sme 
toho názoru, že boli natoľko intenzívne (vysoká intenzita), aby bolo odôvodnené  konštatovanie 
naplnenia ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadorvanie v jeho 
plnom znení.  Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola 
natoľko vysoká aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. 
Je spätá v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí 
s preexponovaným vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské 
vyjadrovanie sa. Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita 
predmetných výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou 
dejovou líniou programu. 
 
Posudzovaný program nemá podľa nášho názoru vyhranené morálne posolstvo. Rovnako sme toho 
názoru, že nemožno hovoriť o výraznejšej umeleckej hodnote posudzovaného programu. 
Program Mafstory, ktorý vysiela televízia JOJ od roku 2006, možno charakterizovať ako komediálny 
seriál, ktorý divákovi preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. 
Charakterizuje ho jednoduchá dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie 
a obscénne vyjadorvanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 
1 ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

*            *            * 

SK č. 1395/SKO/2021 
 
Prepis/popis skutkového stavu  
 
Monitorované vysielanie:  Mafstory 
Deň vysielania:   18. 5. 2021 (JOJ) 
Čas vysielania:   23:27:22 
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Označenie podľa JSO:                   

 
- časový kód cca:  
 
23:24:59 začiatok monitorovaného záznamu  
- prebiehajúci program Mafstory – Kasíno  
- koniec programu Mafstory – Kasíno   
 
23:27:22 začiatok programu Mafstory – Zákerný boss  
Úvodná znelka. V miestnosti sa nachádzajú Banán, Drobec a Ali, pričom Ali má na sebe golfové 
oblečenie a vyzýva prítomných, aby mu držali palce, keď bude hrať v Miami.  
Banán: „Mňa len trošku sere, Alinko, že ma nebereš ze sebu.“  
Ali vraví Banánovi, že mu na golf chýba potrebná elegancia.  
 
23:27:53 Banán reaguje na Aliho tvrdenie: 
Banán: „Ale ja ti serem na golf. Ja by som chcel zažiť tie hrátky, víš, čo sa robia medzi turnajami.“  
Ali: „Jáj, ty myslíš tú vírivku golfovú s Tigerom Woodsom a štyrmi voňavými čokoládkami?“  
Banán: „Tak víš jako, nó, černá dírka je černá dírka, ne? Aj keď je trošku ružová.“ 
(Smiech Aliho a Banána)  
V miestnosti sa objaví Pipina, ktorá Alimu vraví:  
Pipina: „Takže čierne dierky, čo? A nemal by si sa náhodou zamerať na hentý zelené jamky?“ 
 
23:28:30 Ali poukazuje na to, že golfové jamky sú biele a potom dodá, že si na Miami určite zlepší 
hendikep. Pipina mu hovorí, že nevie, ako si bez neho počne v najbližších dňoch. Ali sa rozlúči 
s Pipinou, ktorá ho popoháňa k tomu, aby už išiel. Drobec je urgovaný Alim, s ktorým následne opustí 
miestnosť. Hneď ako dvojica odíde, tak si Pipina vyberie mobil.  
 
23:29:12 Pipina volá Mišinovi, s ktorým sa dohaduje na stretnutí o polnoci. Povie mu tiež, že nebude 
mať na sebe podprsenku. Potom ako dotelefonuje, vojde do miestnosti Drobec a pýta sa jej, o akého 
Mišina ide. Pipina mu povie:  
Pipina: „Drobček, zastav sa o polnoci aj ty. S Mišinom by ste sa mohli tak pekne dopĺňať.“  
 
23:29:59 Do obývačky príde Milanko. Sú tam aj Béla, Banán a Drobec, ktorí si Milanka najskôr 
vôbec nevšímajú. Milanko im ozrejmuje, že sa od Katušky dozvedel istú informáciu.  
Banán: „No, nechaj ma hádať. Tvoja Katuška si našla nového jebáka, že? Miesto teba.“  
(Béla a Banán sa smejú)  
Milanko však upresní, že sa informácia týka toho, že sa úhlavný nepriateľ rodiny, Imre Morvay, 
chystá zneužiť Aliho neprítomnosť.  
 
23:31:09 Banán ironicky reaguje na Milankove slová: 
Banán: „Ne, to nemyslíš vážne toto. Však to je neskutočné. Čo mu chce? Pretiahnuť jeho ženu?“ 
Béla: „Ja by som sa ani nedivil.“  (Béla, Banán a Drobec sa smejú) 
Milanko vraví, že sa chystá niečo nekonkrétne. Banán mu odvetí, že on vie presne, čo konkrétne bude 
robiť. Vezme si do rúk mobil a zavolá Tamarke, ktorej, okrem iného, povie:  
Banán: „Strč ten rum do chladničky a tú svoju šušulu též. Víš prečo? Aby sa ti neprehriala.“  
23:31:57 Keď Banán dotelefonuje, Milanko sa ho spýta, či sa chystá za Tamarkou. Banán sa osopí 
a chce od Milanka vedieť, či sa chce pridať.  
Milanko: „Nie, len akosi som myslel, že právo používať Tamarku má pán Ali.“  
Banán: „Ale pán Ali tu neni, že? Takže sa to, kurva, nedozví, že?“  
Následne Banán zodvihne mobil a odíde z obývačky. Milanko nalieha na prítomných (Bélu a Drobca), 
aby zabezpečili obranu ich sídla. Nemá to však úspech.  
 
23:33:21 Milanko sedí v pracovni a má položenú hlavu na stole. Béla vojde dovnútra a zobudí 
Milanka, ktorý po chvíli zistí, že mu niekto ukradol účtovné knihy. Drobec vstúpi do obývačky 
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a zobúdza spiaceho Banána, ktorý vraví: „Tamarka, trtkať ja už nechcem. Čo blázniš?“ Drobec sa 
pýta Banána, prečo spal v obývačke. 
Banán: „Kurva, čistil som devinu a tak som pritom zaspal.“ 
Drobec: „A kde ju máš?“ 
Banán: „Čo? Kurva, niekto mi ju ujebal.“ 
 
23:34:36 Milanko a Banán vojdú do spálne, aby zobudili Pipinu. Pipinu po prebudení bolí hlava, 
keďže spala na zemi. Milanko poukazuje na to, že sa všetci zobudili na divných miestach s bolesťami 
hlavy. Dvojica Pipine oznámi, že im zmizli veci. Tá chce vedieť, čo zmizlo prípadne jej. Zobrazí sa 
záber na posteľ, kde vidieť, že sa nachádza zívajúci muž.  
Na to konto Banán skonštatuje: „Tebe nič. Tebe akurát tak pribudlo.“  
 
23:35:26 V pracovni sú Béla, Pipina, Banán a Milanko. Béla im vraví, že došlo k ich uspatiu. Pipina 
sa pýta, ako k tomu mohlo dôjsť. Banán spomenie Čečencov, ktorí zvykli uspávať svoje obete. 
Milanko však upriami pozornosť na Morvaya, ktorého považuje za páchateľa. Pipina zľahčuje 
Milankovu stratu dokladov. Ten ju ale oboznámi s tým, že okrem dokladov prišiel aj o ďalšie dôležité 
veci. Banán nadviaže na Milanka a hovorí, že došlo k vykradnutiu celého ich muničného skladu. Béla 
zas povie, že chemický sklad zostal takisto prázdny.  
 
23:37:15 Pipina sa opätovne dopytuje, ako k tomu mohlo dôjsť. Béla konštatuje, že ich všetkých spája 
konzumácia segedínskeho guľášu tety Márgit. Banán sa pozastavuje nad tým, že Béla podozrieva jeho 
matku. Béla tvrdí, že Márgit nič nepriznala, a to aj napriek tomu, že bol voči nej tvrdý. Banán na 
adresu Béli poznamená: „Hajzel.“ Do pracovne príde Drobec a prítomným povie, že sa asi musia 
pripraviť na to najhoršie. Potom podá Bélovi odkaz, ktorý ho prečíta: „Prídem aj zajtra. M.“ Banán 
a Milanko zhodne tvrdia, že ide o Morvaya.  
Béla: „Morvay alebo Mišo.“ 
Pipina: „Né, Mišo je debil.“  
Banán začne dávať inštrukcie a počas toho zazvoní Milankovi mobil. Zistí sa, že volá Ali.  
 
23:38:51 Banán zdvihne Alimu telefón a vraví mu, že nič zvláštne sa doma nedeje. Ali, stojac na 
golfovom ihrisku, hovorí Banánovi, že mu verí. Do telefónu takisto povie, že sa má na Miami parádne. 
Potom dodá: „Ty neuveríš, ale ja práve teraz som s tým Tigerom. No, sme vo vírivke. No, akurát mám 
trošička komplex z tej jeho polmetrovej hadici. No, ty. Áno, jáj a víš, aké čokoládky sú tu pri náš. 
Osem čokoládky fajnové. Jak ma rajcujú, ty. Jaj, jaj, moja, čo robíš ty? Jáj, ale ty si dobrá. Jáj cica, to 
je paráda, to je paráda. Banán, končím, končím. Jáj, si dobrá, si dobrá, áh. Končím Banán, končím.“  
 
23:39:46 Ali zloží telefón a nahnevane skonštatuje:  
Ali: „Ja vám dám, vy kurvy jedny ojebávačské.“  
 
23:39:56 Milanko a Banán sedia v obývačke, pričom pozerajú do notebooku. Dovnútra vtrhne 
ozbrojený Drobec. Banán sa rýchlo postaví a pištoľou namieri na Drobca.   
Drobec: „To som ja, to som ja, to som ja.“ 
Banán: „Však vím, ne? Kurva, je pozemok zaistený?“  
Drobec dvojicu oboznámi s tým, že všade, okrem zadného sektoru, bol pokoj.  
 
23:40:11 Je skonštatované, že v rámci zadného sektoru sa pohyboval Mišo, ktorému bola Pipina 
otvoriť, a to bez toho, aby sa obliekla.  
Banán: „To snáď neni pravda. Ona je nadržaná jak dingo. Ešte aj dnes si nedá pokoj.“  
Potom si Banán na notebooku všimne, že niekto beží po pozemku. Drobec tak niekoľkokrát na diaľku 
zaktivuje bomby. Vysvitne však, že ide o Bélu.  
 
23:40:51 Otrasený Béla vstúpi do obývačky. Banán a Drobec idú za ním. Banán mu vraví:  
Banán: „Kurva, Béla. Kurva, Béla. Ah, ah, si celý? Ah, to snáď neni možné. Ten Morvay je pekná 
kurva, že? Bože, len tak zaútočiť na nás, bez vyzvania. To je hnus.“ 
Drobec upriami pozornosť na syčanie. Postupne všetci, okrem Bélu, odpadnú.   
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23:41:49 Pipina, Banán, Béla a Milanku sa nachádzajú v pracovni. Tam sa Béla pýta: 
Béla: „Takže hovoríš, že udrbali všetky cenné papiere?“  
Milanko dá na známosť, že zmizli aj darovacie listiny. Banán sa pýta sa Aliho zlaté hodinky. Tie boli, 
podľa Milanka, taktiež odcudzené.  
Béla: „Počkaj, ty myslíš tie hodinky, ktoré je foter nosil strčené.“ 
Pipina: „Ticho. Nespomínaj tú historku, lebo sa dogrcám.“  
Banán vraví, že prišiel o plazmu a nemecké porno.   
 
23:42:20 Milanko prítomným prezradí, že nainštaloval do každej izby kameru. Na notebooku im tak 
ukazuje dianie, ktoré nastalo po ich uspatí – ako došlo k vykradnutiu ich trezorov. Banán sa 
pozastavuje nad tým, že bol vylúpený aj podzemný sklad so semtexom potom dodá: Banán: „Teraz 
jako pomstíme Molnárovcov? Toto mi povedzte. Kurva, čo zoberem rúčky od parazolu alebo čo?“  
Béla pripomína, že má ešte zásoby metylu. Milanko však poukáže na to, že aj to zobrali.  
Béla: „Do riti.“   
 
23:43:10 Banán si všimne na záberoch muža v bielom klobúku. Milanko tvrdí, že ide o osobu, ktorá 
riadila celú lúpežnú akciu. Pipina sa pýta, či ide o Morvaya. Zrazu do pracovne vojde Ali a hovorí: 
„Kurva, jak keby Morvay bol jediný človek, čo nosí bíly klobúk.“  
Pipina ide privítať Aliho a pýta sa ho, či sa vrátil z Miami Beach.  
Ali: „Hovno z Miami Beach, Pipinka.“  
Vyjde najavo, že Ali bol po celý čas na Slovensku a že stál za všetkými lúpežami, ktoré sa udiali 
v dome.  
 
23:44:41 Béla vraví Alimu, že ich poriadne nachytal.  
Ali: „Kurva, to bol taký problém ochrániť môj majetok?“ 
Banán: „Keď my sme s tým nepočítali.“  
Ali: „Kurva, tak vy ste s tým nepočítali. A čo tie varovné signály, čo som vám posielal po Katke? To je 
hovno? Čo som vám mal poslať morzeovku?“ 
Milanko: „Prosím pán Ali, ja som ich bol varovať. Viete, ale oni si zo mňa robili riť. “  
Ali: „Áno, to preto, lebo nemáš žádnu autoritu. Ty chuj akademický.“  
Banán: „Presne tak, presne tak. Nemáš autoritu, ty chuj autorický.“ 
  
23:45:14 Ali upriami pozornosť na Banána a hovorí mu:  
Ali: „Ty tu vyskakuj. A čo ty? To bol taký problém ochrániť moju haciendu? Né, namiesto toho si pán 
išiel vystríkať gule za nejakou kurvou.“  
Béla upresňuje, že bol Banán u Aliho Tamary. 
Banán: „Drž hubu.“  
Pipina: „Akou tvojou Tamarou?“ 
Ali: „Banán, ty zvíra. Tak ty chodíš trtkať moju tetu Tamaru?“  
 
23:45:46 prerušenie programu  
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavka na program Delukse   
- zvukovo-obrazový predel 
- reklamný blok (23:46:28 – 23:52:22) 
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavkový blok (Jojka fandí Sokolom , Múmia  , 9-1-1 , Mama ožeň ma ) 
- oznam o programe Delukse    
- zvukovo-obrazový predel 
  
23:55:18 pokračovanie programu Mafstory – Zákerný boss  
Ali a Pipina ležia spolu v posteli. Pipina prejavuje svoje pochybností nad tým, že Tamara je Aliho 
tetou. Ali žiada Pipinu, aby tému ďalej nerozvíjala.  
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Pipina: „To je zasa tvoja nejaká obľúbená kurviščo, čo?“  
Ali: „A ten chuj, čo ležal v mojej posteli po dve noci so vztýčenou cicinou, to je akože opravár 
bojlerov?“ 
Pipina: „No však dobre Alinko, no neškrabme to.“  
Ali započuje syčanie a pýta sa Pipiny, či to aj ona počuje.  
Pipina: „Žeby to syčala tvoja kobra?“ (Pipina dá svoju pravú roku pod perinu) 
Po chvíli Ali a Pipina naraz odpadnú.  
 
23:56:37 Milanko príde do obývačky, kde sú už usadení Banán, Pipina, Ali, Drobec a Béla. Milanko 
si myslí, že Ali opätovne všetkých uspal plynom. Pýta sa ho tak, prečo to spravil.  
Banán: „Ukľudni sa, ty chuj. Tentoraz nás naozaj všetkých okradli.“  
Pipina: „A je za tým niekto úplne iný.“  
Vtom sa obrazovke objaví Morvay, ktorý pozdraví Aliho. Ali reaguje:  
Ali: „A kurva. Imre Morvay.“  
Morvay, ktorý sa inšpiroval Alim, ozrejmuje, čo všetko z ich domu odcudzil.  
Béla to komentuje: „A sme v riti.“  
 
23:58:07 Na obrazovke sa však zjaví Ali. Obrazovka sa po chvíli rozdvojí, pričom hovoriaci Ali je na 
ľavej časti obrazovky.  
Ali: „Ojebal si sa Imriško. A to akože velice škaredo.“ 
Morvay: „Akože ojebal?“ 
Ali tvrdí, že všetko zo strany Morvaya očakával, a tak sú všetky odcudzené dokumenty falošné. 
Následne Ali poukazuje aj na to, že i ukradnutá munícia je v skutočnosti hračkárska. Ali dodá: 
Ali: „Kurva, len jedna vec ma silno mrzí. Že si mu udrbal aj tú malú škatuľku z trezora.“ 
 
 
23:59:03 Morvay sa pýta Aliho, čo je v škatuli. Za krátko Morvay zisťuje, že škatuľa pípa.  
Ali: „Máš posledné tri sekundy, ty chuj.“  
Je počuť výbuch a Morvayova časť obrazovky vypadne. Potom sa vypne celý televízor. Pipina sa pýta, 
čo to malo znamenať.  
Ali: „Kurva, ale že jaký som ja dobrý.“  
 
23:59:48  Začnú sa zobrazovať pokazené zábery hercov seriálu. V rámci nich sa zobrazuje aj scéna, 
v ktorej ozbrojený Drobec vtrhne do obývačky a je počuť: „Kurva, to som ja, to som ja.“ Takisto sa 
objaví, mimo iného, aj záverečná scéna, kde Ali hovorí: „Kurva, ale že jaký som ja dobrý.“ 
 
00:01:02 koniec programu Mafstory – Zákerný boss  
- sponzorské odkazy: eTIPOS.sk, Renault, Flebaven   
- zvukovo-obrazový predel 
- začiatok programu Spackané plastické operácie  
 
00:04:59 koniec monitorovaného záznamu 
 

* * * 
 

Správne konanie č. 1395/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe  Mafstory – 
Zákerný boss mohlo dôjsť k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa 
Jednotného systému označovania programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá. 

 
V rámci kontextuálneho výskytu  je predmetný program z kategórie komediálnych seriálov, ktorý 
preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. Charakterizuje ho jednoduchá 
dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta.  
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Účastník konania dňa 8. 11.2021, podaním zaevidovaným pod. č. 1395/SKO/2021-3 doručil Rade 
svoje vyjadrenie k predmetu správneho konania č. 1395/SKO/2021 a č. 1396/SKO/2021. Predmetné 
vyjadrenie je obsahovo identické s vyjadrením účastníka konania k správnym konaniam  
č. 1363/SKO/2021, 1365/SKO/2021 a 1366/SKO/2021, preto na tomto mieste odkazujeme na jeho 
znenie citované na str. 62-63 tohto materiálu a na naň nadväzujúcu argumentáciu Kancelárie Rady.  
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. 
 
V rámci kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií sme posudzovali výrazy, ktoré v rámci 
programu odzneli a bolo sporné ich zaradenie medzi vulgarizmy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 
18 rokov.  
 
V rámci týchto výrazov odznel výraz kurva v rôznych podobách spolu 19 krát - kurva (16x), kurvy 
(1x), kurvou (1x), kurviščo (1x), cit.: Výraz kurva je vo svojej vlastnej podstate označením ženy 
živiacej sa prostitúciou. V danom programe bol použitý ako zanadávanie, vyjadrenie hnevu, či emócie, 
cit.: 
 
Banán: „Ale pán Ali tu neni, že? Takže sa to, kurva, nedozví, že?“  
Banán: „Kurva, čistil som devinu a tak som pritom zaspal.“ 
Banán: „Čo? Kurva, niekto mi ju ujebal.“ 
Ali: „Ja vám dám, vy kurvy jedny ojebávačské.“  
Banán: „Však vím, ne? Kurva, je pozemok zaistený?“  
Banán: „Kurva, Béla. Kurva, Béla. Ah, ah, si celý? Ah, to snáď neni možné. Ten Morvay je pekná 
kurva, že? Bože, len tak zaútočiť na nás, bez vyzvania. To je hnus.“ 
Banán: „Teraz jako pomstíme Molnárovcov? Toto mi povedzte. Kurva, čo zoberem rúčky od parazolu 
alebo čo?“  
Zrazu do pracovne vojde Ali a hovorí: „Kurva, jak keby Morvay bol jediný človek, čo nosí bíly 
klobúk.“  
Ali: „Kurva, to bol taký problém ochrániť môj majetok?“ 
Ali: „Kurva, tak vy ste s tým nepočítali. A čo tie varovné signály, čo som vám posielal po Katke? To je 
hovno? Čo som vám mal poslať morzeovku?“ 
Ali: „A kurva. Imre Morvay.“  
Ali: „Kurva, len jedna vec ma silno mrzí. Že si mu udrbal aj tú malú škatuľku z trezora.“ 
Ali: „Kurva, ale že jaký som ja dobrý.“  
Začnú sa zobrazovať pokazené zábery hercov seriálu. V rámci nich sa zobrazuje aj scéna, v ktorej 
ozbrojený Drobec vtrhne do obývačky a je počuť: „Kurva, to som ja, to som ja.“ Takisto sa objaví, 
mimo iného, aj záverečná scéna, kde Ali hovorí: „Kurva, ale že jaký som ja dobrý.“ 
 
Vo svojej vlastnej podstate a význame voči konkrétnej osobe bol použitý 2x, cit.: 
Banán: „...Ah, to snáď neni možné. Ten Morvay je pekná kurva, že? Bože, len tak zaútočiť na nás, bez 
vyzvania. To je hnus.“ 
Pipina: „To je zasa tvoja nejaká obľúbená kurviščo, čo?“  
 
Predmetný výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je natoľko hrubý 
a nevhodný, že ho považujeme v danom kontexte a spôsobe použitia ako „zahrešenie“ protagonistov 
za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých, rovnako tak aj v prípade jeho použitia ako nadávky 
voči osobe.   
 
Ďalej boli v rámci odvysielaného programu zaznamenané i nasledovné vyjadrenia/výrazy:  
 
ojebal (2x), ojebávačské (1x), ujebal (1x); Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – 
L, M – N z r. 2006, 2011, 2015 je výraz jebať hrubý, ak vyjadruje to, keď sa niekto správa nerozumne, 
bláznivo, hlúpo či sprosto, tiež hrubo niekoho kritizovať, prejavovať záporný postoj k niekomu. 
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Výrazy ojebal a ojebávačské boli v danom prípade použité vo význame „oklamať“ a výraz ujebal vo 
význame „ukradol“.  
 
Máme za to, že predmetné výrazy, nech sú použité v akomkoľvek význame, je možné považovať za 
natoľko hrubé, že je potrebné ich vyhodnotiť ako vulgarizmy nevhodné pre celú vekovú skupinu 
maloletých.    
 
trtkať (1x); Podľa Synonymického slovník slovenčiny z r. 2004 výraz trtkať predstavuje nasledovné:  
súložiť, mať s niekým intímny telesný styk, konať súlož • zjemn. milovať sa • trocha zjemn.: stýkať sa 
(pohlavne) • mať styk • mať pomer • expr.: spať • spúšťať sa (s niekým) • dávať • hovor.: sexovať sa • 
líhať (s niekým) • ondieť • ondiať • hrub.: váľať sa • pelešiť sa (s niekým) • zastar. obcovať (s niekým) 
• kniž. smilniť • cudzoložiť (súložiť mimo manželstva) • vulg.: trtkať • kefovať • mrdať • džubať • 
drbať • pichať • šústať 
 
V posudzovanom programe bol predmetný výraz použitý 1x. Kancelária Rady aj v tomto prípade je 
toho názoru, že ide o hrubý vulgarizmus, ktorý dosahuje takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je 
možné subsumovať pod hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 
589/2007 Z.z.. Ide o výraz, ktorý sa svojou intenzitou dostáva do rozporu s označením programu.  
 
chuj (5x); Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015 
slovo chuj predstavuje: vulgárny výraz označujúci mužský pohlavný orgán, pohlavný úd a takisto aj 
hanlivé označenie muža - nadávka mužovi.  
 
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom. 
 
jebák (1x): Podľa Historického slovníka slovenského jazyka z r. 1991 – 2008* je výraz jebák 
vulgárnou nadávkou smilníkovi, cit.: 
- 23:29:59 Do obývačky príde Milanko. Sú tam aj Béla, Banán a Drobec, ktorí si Milanka najskôr 
vôbec nevšímajú. Milanko im ozrejmuje, že sa od Katušky dozvedel istú informáciu.  
Banán: „No, nechaj ma hádať. Tvoja Katuška si našla nového jebáka, že? Miesto teba.“  
 
Tento výraz je pritom odvodený zo slova „jebať“ - vo význame mať pohlavný styk. Už samotný 
slovotvorný základ, z ktorého odznený výraz vychádza, je natoľko hrubý a vulgárny, že daný výraz je 
podľa nášho názoru potrebné vyhodnotiť ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých.  
 
Z pohľadu kritéria obscénne vyjadrovanie sme posudzovali nasledovné scény, cit.: 
 
- 23:27:53 Banán reaguje na Aliho tvrdenie: 
Banán: „Ale ja ti serem na golf. Ja by som chcel zažiť tie hrátky, víš, čo sa robia medzi turnajami.“  
Ali: „Jáj, ty myslíš tú vírivku golfovú s Tigerom Woodsom a štyrmi voňavými čokoládkami?“  
Banán: „Tak víš jako, nó, černá dírka je černá dírka, ne? Aj keď je trošku ružová.“ 
(Smiech Aliho a Banána)  
 
- 23:29:12 Pipina volá Mišinovi, s ktorým sa dohaduje na stretnutí o polnoci. Povie mu tiež, že nebude 
mať na sebe podprsenku. Potom ako dotelefonuje, vojde do miestnosti Drobec a pýta sa jej, o akého 
Mišina ide. Pipina mu povie:  
Pipina: „Drobček, zastav sa o polnoci aj ty. S Mišinom by ste sa mohli tak pekne dopĺňať.“  
 
- 23:31:09 Banán ironicky reaguje na Milankove slová: 
Banán: „Ne, to nemyslíš vážne toto. Však to je neskutočné. Čo mu chce? Pretiahnuť jeho ženu?“ 
Béla: „Ja by som sa ani nedivil.“  (Béla, Banán a Drobec sa smejú) 
Milanko vraví, že sa chystá niečo nekonkrétne. Banán mu odvetí, že on vie presne, čo konkrétne bude 
robiť. Vezme si do rúk mobil a zavolá Tamarke, ktorej, okrem iného, povie:  

https://www.juls.savba.sk/hssj.html
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Banán: „Strč ten rum do chladničky a tú svoju šušulu též. Víš prečo? Aby sa ti neprehriala.“  
 
- 23:38:51 Banán zdvihne Alimu telefón a vraví mu, že nič zvláštne sa doma nedeje. Ali, stojac na 
golfovom ihrisku, hovorí Banánovi, že mu verí. Do telefónu takisto povie, že sa má na Miami parádne. 
Potom dodá: „Ty neuveríš, ale ja práve teraz som s tým Tigerom. No, sme vo vírivke. No, akurát mám 
trošička komplex z tej jeho polmetrovej hadici. No, ty. Áno, jáj a víš, aké čokoládky sú tu pri náš. 
Osem čokoládky fajnové. Jak ma rajcujú, ty. Jaj, jaj, moja, čo robíš ty? Jáj, ale ty si dobrá. Jáj cica, to 
je paráda, to je paráda. Banán, končím, končím. Jáj, si dobrá, si dobrá, áh. Končím Banán, končím.“  
- 23:45:14 Ali upriami pozornosť na Banána a hovorí mu:  
Ali: „Ty tu vyskakuj. A čo ty? To bol taký problém ochrániť moju haciendu? Né, namiesto toho si pán 
išiel vystríkať gule za nejakou kurvou.“  
Béla upresňuje, že bol Banán u Aliho Tamary. 
Banán: „Drž hubu.“  
Pipina: „Akou tvojou Tamarou?“ 
Ali: „Banán, ty zvíra. Tak ty chodíš trtkať moju tetu Tamaru?“  
 
- 23:55:18 Ali a Pipina ležia spolu v posteli. Pipina prejavuje svoje pochybností nad tým, že Tamara je 
Aliho tetou. Ali žiada Pipinu, aby tému ďalej nerozvíjala.  
Pipina: „To je zasa tvoja nejaká obľúbená kurviščo, čo?“  
Ali: „A ten chuj, čo ležal v mojej posteli po dve noci so vztýčenou cicinou, to je akože opravár 
bojlerov?“ 
Pipina: „No však dobre Alinko, no neškrabme to.“  
Ali započuje syčanie a pýta sa Pipiny, či to aj ona počuje.  
Pipina: „Žeby to syčala tvoja kobra?“ (Pipina dá svoju pravú roku pod perinu) 
Po chvíli Ali a Pipina naraz odpadnú.  
 
Z vyššie citovaného je zrejmé, že scény majúce sexuálny podtón boli časté a mnohokrát sa spájali 
s používaním vulgárnych resp. hrubých výrazov. Tieto odkazujú na sexuálne správanie či sexuálne 
praktiky protagonistov programu, a to nanajvýš oplzlým spôsobom. Máme preto za to, že vyššie 
uvedené vyjadrenia (vyznačené boldom) nezodpovedajú označeniu programu vysielateľom a dosahujú 
tak vysokú intenzitu, že je potrebné ich vyhodnotiť ako obscénne vyjadrenia nevhodné pre celú 
vekovú skupinu maloletých.  
 
Vzhľadom na kontextuálny výskyt v súvislosti s obsahom programu, ktorý je definovaný mafiánskym 
prostredím južného Slovenska, sa dá očakávať špecifický druh vyjadrovania, ktorý bude postavený na 
používaní vulgárnych výrazov, keďže postavy mafiánov môžu byť charakterizované aj na základe ich 
vyjadrovania a správania.  
 
Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
 
Program obsahoval nad rámec označenia programu kritériá podľa ustanovenia: 
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie  
 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 24 min čistý čas) a faktu, že scény s obsahom kritérií 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie sa tiahli celou 
dejovou líniou programu, je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia 
výskytu kritérií nevhodných pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  
 
Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká 
aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá 
v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným 
vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. 
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Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných 
výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou 
líniou programu. Treba podotknúť, že v rámci daných výrazov mal jasnú prevahu vulgárny výraz 
kurva, ktorý bol vyslovovaný samoúčelne. Scény majúce sexuálny podtón boli časté a mnohokrát sa 
spájali s používaním vulgárnych resp. hrubých výrazov. 
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo. Je primárne určený 
na jednoduchú zábavu založenú na vtipoch, vulgarizmoch a sexuálnych narážkach prezentovanú v 
západoslovenskom nárečí bez morálneho posolstva. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, 
obscénne vyjadrovanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 
ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

* * * 
 

SK č. 1396/SKO/2021 
 

Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie:  Mafstory 
Deň vysielania:   19. 5. 2021 (JOJ) 
Čas vysielania:   22:55:23 
Označenie podľa JSO:              

 
- časový kód cca:  
 
22:54:59 začiatok monitorovaného záznamu  
- prebiehajúci program reklamný blok 
- zvukovo-obrazový predel 
 
22:55:23 začiatok programu Mafstory – Zapálené lýtka  
Úvodná znelka. Drobec a Banán sa nachádzajú v izbe na posteli a pozerajú erotický program, pričom 
ho aj komentujú. Banán chváli účinkujúcu za to, aký robí špagát. 
Drobec: „To je jaké mäsko. Ty Banán, to koľko môže mať rokov?“  
(v pozadí je počuť vzdychanie) 
Banán: „No víš čo, 19, 20. Viac ne.“ 
Do izby vojde Ali, ktorého takisto zaujme program. Chce vedieť, o čo ide. 
Drobec: „Neposlušné študentky 4.“  
Ali: „Chlapci moji, nechcem sa mancovať, ale dneska som takúto dvadsiatku vyprášil dvakrát.“  
Drobec a Banán sú z Aliho slov zaskočený.  
Ali: „Čo čo? Čo sa čudujete? Prášim dvadsiatku.“  
Banán: „Počkať Ali, tak my máme v bordeli dvadsiatku a ty ma tam necháš prášiť staré ojazdené 
kurvy dvadsaťpäťročné.“  
Ali: „Tak to pŕ, Banán. Toto neni žádna kurva. Toto je slušná devča.“ 
Banán: „Ah, slušná devča, jasné. Ty chodíš so slušnú devču, však? Tak to je dosť dobrý fór, ne 
Drobec?“ (Drobec a Banán sa zasmejú) 
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Ali: „Čo sa smejete vy chuji? Lucia je náhodou dievča z dobrej rodiny. Študuje politológiu. Jáj 
chlapci, viete jakú parádnu riťku má. Tí, a tie prsíčka pevné, pružné, krásne. A šušku voňavú jak 
hedváb, tí.“  
Ali ešte dodá, že má dievča aj birmovku.  
 
22:57:10 Do obývačky, kde sedia Drobec, Milanko, Pipina, Béla a Banán, príde mladícky oblečený 
Ali, ktorého Pipina hneď aj pochváli. Ali si nahovára, že mu tiahne na 40 rokov. Milanku mu potvrdí, 
že vyzerá na 39. Pipine je zaskočená, že Ali bol nakupovať bez nej. Ali konštatuje, že chce ešte 
zmeniť účes a začať s Drobcom viacej cvičiť. Drobec je tomu otvorený – nie však tomu, aby sa k nimi 
pridal aj Milanko. Pipina upozorňuje Aliho na vysoký tlak. Ten však svojimi slovami reaguje Milanka. 
Na margo toho Pipina tvrdí, že sa cíti byť priesvitná. Hneď na to sa pýta Aliho, kde bol posledné noci. 
Ali sa vyhovára na prácu. Pipina sa však jeho verzia nezdá pravdepodobná. Ali vraví Pipine, že sa 
ďalej s ňou nemá o čom rozprávať, ak mu neverí. Potom naznačí, že by ocenil, ak by Pipina odišla 
z miestnosti.  
 
22:58:58 Po odchode Pipiny z obývačky Milanko skonštatuje, že Pipina je nahnevaná. Banán sa však 
dopytuje Aliho, či bol s mladou nakupovať. Ali potvrdí, že áno a následne vraví, čo všetko s Luciou 
absolvoval. Okrem iného hovorí, že ju zobral do Viedne:  
Ali: „Pijem kávičku, papáme, vyprávame sa. Takto na mne visela očami. Ja sa ňu pozerám. Normálne, 
keď si na to spomeniem, takto sa mi stoporí.“ (Ali zdvihne svoju pravú ruku)     
Do obývačky príde Pipina a pýta sa Aliho, či za ňou príde.  
Ali: „A už je po toporení.“  
 
22:59:51 Teta Márgit príde do spálne, kde sa nachádza Pipina. Márgit chce vedieť, prečo je Pipina 
nešťastná. Pipina ozrejmuje, že to súvisí s Alim, Popisuje jeho nezáujem o ňu a aj to, že je stále preč. 
Márgit sa smeje a tvrdí, že Aliho neprítomnosť je spôsobená tým, že sa stal taxikárom. Následne 
opíše, ako ju Ali vyzdvihol na žltom aute. Pipina však vyvedie Márgit z omylu a povie jej, že Ali si 
len svoje auto prefarbil. Potom poukáže na to, že sa Ali osprchoval pred tým, ako mal ísť behať. Táto 
informácia už Márgit zarazí.  
 
23:02:12 Milanko, Banán, Béla a Drobec sedia v obývačke. Do miestnosti príde Ali na longboarde. 
Ali sa pýta prítomných, prečo sú z neho prekvapení. Milanko sa dopytuje Aliho, či sa nebojí, že si 
ublíži, keď jazdí bez helmy.  
Banán: „Ale čo helmy, čo? Na to sa môžem vysrať. Alinko, prosím ťa. Celý deň sa naháňaš po Veľkom 
Mederi s týmto svojím skateboardom. Čo si pomyslí konkurencia, čo? Že si nejaký čurák alebo čo?“  
Ali: „Tak Milanko, za prvé, totok neni skateboard, totok je longboard. Za druhé, aspoň uvidia, že som 
v plnej sile. A za tretie, čurák si ty.“  
Bela vyjadrí pochybnosť, že by niekto šiel vylúpiť banku na kolobežke. 
 
23:03:01 Ali preklopí na tému týkajúcu sa jej mladého dievčaťa.  
Ali: „Jáj, chlapci moji, tak vám poviem, tá mladá to je fakt že na parádu. Len keby to bolo o tej 
trtkačke, ale to, čo mi dneska predviedla to teda za klobúk si nedám.“  
Banán: „To nemyslíš vážne. Ona dotiahla spolužáčky a normálne ťa utrtkali na placku, čo?“  
Ali však objasní, že ho Lucia zobrala zajazdiť si na bicykli.  
Béla: „Nehovor mi, že ty si si sadol na bicykel.“ 
Ali: „A čo som mal robiť? To som mal vyzerať jak nejaký starý chuj, čo nedokáže to, čo jej 
rovesníci?“  
Ali ďalej ešte upresní, že sa aj pretekal, čo nedopadlo úplne najlepšie.  
Banán: „Takto Alinko. Ja sa pýtam teba. Stojí ti to zato bicyklovať sa a nadrbať si guli na nejakom 
zasranom bicykli kvôli nejakej mladej?“  
Na to Ali odpovie, že mu to zato stojí a popíše, ako ho Lucia masírovala.  
 
23:04:29 V pracovni Ali telefonuje s Luciou a dohaduje si s ňou program. Ali jej popritom povie, že 
u nej rád prespí. Potom ako zloží telefón, začne rozradostene hovoriť:  
Ali: „Yes, yes, yes. Trtkačka Lucinky v postieľočke do rána.“  
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Pipina vojde do pracovne. Ali jej hovorí, že má veľa roboty. Pipina ho však preruší a konfrontuje 
s informáciu, že má nejaké iné dievča. Ali sa to snaží zapierať. Pipina však dodá, že ich videla, ako 
spolu sedia pri stole. Potom mu vraví, že si z jeho strany nezaslúžila také okaté podvádzanie. Ali 
naznačí Pipine, že je pre neho stará. Ich vzájomný konflikt vyústi oznámením Pipiny, že odchádza a že 
bude u svojej kamarátky. Ali demonštruje, že mu to vôbec neprekáža.  
 
23:07:18 Ali príde do obývačky, kde sú Banán a Drobec.  
Ali: „Nazdar, chuji.“  
Banán: „No nazdar, Alinko. No ako sa cítime s prázdnymi gulénkami, čo?“ 
Drobec: „Čo? Jak sa spalo u mladej? Parádička, čo?“ (Drobec robí pohyby s rukami)  
Ali: „Hovno parádička. Sodoma Gomora.“ 
Ali začne opisovať dianie, ktoré prebiehalo u Lucii. Hovorí, že jej ani nestihol otvoriť fľašu 
šampanského a už bola v nohavičkách a tielku.  
 
23:08:09 Ali pokračuje v opisovaní svojho zážitku. Vyjadruje svoje zaskočenie z toho, akú mala Lucia 
posteľ.  
Banán: „Čo? Len mi nehovor, že ona má tu vodnú posteľ, víš, čo sa tak vlní.“ 
Ali: „Hovno vodnú, poschodovú.“  
Drobec: „Čo? Počkaj, jak poschodovú? Jak v kasárňach?“ 
Ali: „Hovno, jak v kasárňach. Jak v detskej izbe. Rozumíš, a už aj ide na to horné poschodie. Takto 
pekne po tom rebríku hore. Takto som mal hlavu dva centimetre od tej voňavej šušky, rozumíš ty. Ja 
som ti bol tak nadržaný, že jak som sa liepal za ňou, tak mi cicina brnkala o každú priečku toho 
rebríka.“ (Ali a potom aj Drobec majú otvorené ústa)   
Banán: „Drobec, hádam sa tu neurobíš.“ 
Drobec: „V pohode.“ 
Ali: „Tak sme vyšli hore a začala sa trtkačka. Ty ale parádna, brutálna, nádherná. Mne už hučalo 
v gulách, už som skoro bol.“  
 
23:09:05 Ali vraví, že zrazu započul streľbu, pričom vyšlo najavo, že mladší brat Lucie hrá počítačovú 
hru.  
Drobec: „Ale kurva, čo tam robil jej brat?“ 
Ali: „No však to. On tam býva. No, majú spolu s Luciou spoločnú izbu.“ 
Banán: „To nemyslíš vážne. No tak si hádam povedal tomu malému, že počúvaj ma, vypni to 
a vypadni. A potom ste trtkali ďalej, ne?“ 
Ali: „No však ja som aj chcel, ale Lucia, že Alinko, keď už je braček tu, tak budeme pekne tichúčko 
a budeme sa k sebe len tak túlkať jemnúčko, víš?“  
Drobec: „No tak to je milé. Ne?“ 
Banán: „Čo je na tom milé, kurva? Ležať v posteli do rána, mrviť sa tam jak idiot so zaparenými, 
kurva, spotenými a ešte plnými guľami.“  
Ali: „No však to. Ale mne o šiestej bolo treba ísť šťať. Rozumíš, ale jak tá Lucia na mne takto celú noc 
ležala, tak ja som úplne umrtvené, strpnuté ruky. Víš, a jak som išiel dole tým rebríkom, ja som sa 
neudržal s drbol som dole jak kabela.“  
Banán: „No dobre, však si celý, ne? Tak čo si taký nasratý?“ 
Ali: „Lebo, keď som sa vyšťal, tak som išiel do kuchyne, ne? Že si dám pohár vody. A tam ti stojí taký 
čudný divný chlapík.“ 
Ali upresní, že išlo o otca Lucie, o ktorom následne zistil, že je to Laci - osoba, ktorú pozná zo 
základnej školy.   
Banán: „Ne, malý Laci. O sedem rokov mladší od nás, čo s nami chodil do základky. Kurva, tak toto je 
tatko tvojej frajerky. To si sa musel strašne čudne cítiť.“ 
Ali: „Banánko, ja som sa necítil strašne čudne. Ja som cítil, jak taký chuj.“   
 
23:11:29 Teta Márgit sedí v ambulancii, kde za ňou príde Pipina. Rozprávajú sa o osobnom probléme 
Pipiny. Márgit konštatuje, že jej je známe, že sa Pipina odsťahovala ku kamarátke. Pipina vraví, že 
nevie strpieť to, že si Ali našiel mladšiu frajerku. Márgit však prejavuje názor, že ide len o dočasnú 
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vec. Radí Pipine, aby išla späť domov a čakala, kým sa Alimu zunuje vzťah s mladým dievčaťom. 
Pipina tvrdí, že by o tom mohlo uvažovať, keďže jej mali minúť peniaze.  
 
23:13:00 prerušenie programu  
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavka na program Titanic  
- zvukovo-obrazový predel 
- reklamný blok (23:13:34 – 23:19:54) 
- zvukovo-obrazový predel 
- upútavkový blok (Múmia  , Tipos: Talent týždňa /oznam o sponzorovi programu: Tipos/, 9-1-1 

, Ranné noviny, kasting na program Bez servítky)  
- oznam o program Titanic   
- zvukovo-obrazový predel 
  
23:22:44 pokračovanie programu Mafstory –Zapálené lýtka  
Ali a Béla popíjajú v miestnosti, pričom Ali hovorí, že mu he smutno. Béla vraví, aby si ešte vypil, 
keďže alkohol mu môže dopomôcť k tomu, aby stíhal svojej mladej frajerke.  
Ali: „Kurva, keď ja ti už ani nevím, či chcem.“  
Béla prejavuje názor, že Alimu asi začala chýbať Pipina. Ali tvrdí, že mu je samota v posteli 
nepríjemná. Do izby príde i Márgit, ktorá Alimu povie, že jeho posteľ je prázdna, tak ako jeho život, 
keď je bez ženy, ktorú miluje.  
Ali: „Kurva, Márgit. Ešte aj vy mi nakladajte.“  Ali následne vyzve Márgit, aby si s nimi vypila. 
Márgit Alimu poukazuje na nesprávnosť jeho vzťahu s Luciou, ktorý podľa jej názoru nemôže 
fungovať. Tvrdí mu, že ho mladá dievčina aj tak po čase vymení.  
Ali: „Kurva, Márgit. Však ja vím, spravil som chujovinu. Ale čo mám robiť, keď Pipina odišla? 
Kurva, viete, jak mi chýba? Však ležím sám v posteli a čakám, že niekto prdne a bude sa tváriť, že nič. 
Ale nič.“  
 
23:24:39 Márgit konštatuje, že Alimu skutočne chýba jeho žena. Potom dodá, že vie, čo by mal 
spraviť, aby sa vrátila. Naznačuje, že by jej mal kúpiť niečo skutočne veľké a drahé, pričom doplní, že 
tým nemyslí nejaký šperk.  
 
23:25:22 Ali, Banán, Drobec a Béla stoja v pracovni. Drobec drží v rukách kvety.  
Ali: „Kurva, Banán, čo keď nepríde?“  
Banán upokojuje Aliho. Vraví mu, že Pipina príde, keďže sa mala potešiť, keď jej povedal, že je pre 
ňu prichystané niečo veľké a drahé.  
Ali: „No dobre, kurva. Tak kde je?“ 
Milanko vojde do pracovne a hovorí, že Pipina už ide. Keď Pipina príde do miestnosti, tak jej Ali 
ihneď venuje kvety, z ktorých však Pipina neprejavuje veľkú radosť. Pipina poukazuje na to, že má 
nad 20 rokov. Ali jej hneď na to oznamuje, že má pre ňu prichystaný veľký dar.  
Milanko podá Pipine obálku, kde je fotka somára. Pipina sa pýta, či to má byť jej darčekom.  
Ali: „Kurva, Milan, ty si kúpil Pipine somára?“ 
Milanko oznámi, že došlo k omylu a tak dá Pipine druhú obálku. Pipina zisťuje, že jej Ali dal do daru 
hrad. Pipina poukazuje na to, že daný hrad starý. 
Ali: „Prepáč, Pipi, ja som to tak nemyslel. Kurva, kto to vymyslel s tým hradom, vy chuji? Buďte 
ticho, vy kokoti.“   
Následne Ali povie Pipine, že ak sa nemu vráti, tak dostane všetko, čo len bude chcieť. Pipina 
podotkne, že jej starý hrad nakoniec bude stačiť. Tvrdí, že tam bude prijímať len osoby mladšie ako 25 
rokov. Následne dodá: „Starý chujom na longboardoch vstup zakázaný.“ 
 
23:28:18 Začnú sa zobrazovať pokazené zábery hercov seriálu. V rámci nich sa zobrazuje aj scéna, 
kde Ali, okrem iného, vraví: „Kurva, Márgit. Ešte aj vy mi nakladajte.“  Taktiež sa zobrazí scéna, 
v ktorej sa Pipina a Márgit rozprávajú v ambulancii. Keď Márgit pokazí svoje repliku, tak Pipina 
povie: „Musiš to dosrať?. Dáme ešte jednou.“ 
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23:29:17 koniec programu Mafstory –Zapálené lýtka  
- zvukovo-obrazový predel 
- sponzorské odkazy: Flebaven, Nay, eTIPOS.sk, 
- začiatok upútavky na programu Za sklom  
 
23:29:59 koniec monitorovaného záznamu 
 

* * * 
 

Správne konanie č. 1396/SKO/2021 bolo začaté z dôvodu, že v posudzovanom programe Mafstory – 
Zapálené lýtka mohlo dôjsť k odvysielaniu scén, ktoré mohli naplniť hodnotiace kritériá podľa 
Jednotného systému označovania programov: 

- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá. 

 
V rámci kontextuálneho výskytu  je predmetný program z kategórie komediálnych seriálov, ktorý 
preexponovane opisuje absurdné príbehy slovenskej mafiánskej rodiny. Charakterizuje ho jednoduchá 
dejová línia zväčša bez pointy s cieľom zabaviť recipienta.  
 
Predmetný program sme posudzovali v rámci kritéria vulgárne vyjadrovanie a obscénne 
vyjadrovanie. 
 
V rámci kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií sme posudzovali výrazy, ktoré v rámci 
programu odzneli a bolo sporné ich zaradenie medzi vulgarizmy nevhodné pre maloletých do 15 alebo 
18 rokov.  
 
V rámci týchto výrazov odznel výraz kurva spolu 14 krát. Výraz kurva je vo svojej vlastnej podstate 
označením ženy živiacej sa prostitúciou. V danom programe bol použitý ako zanadávanie, vyjadrenie 
hnevu, či emócie, cit.: 
 
Drobec: „Ale kurva, čo tam robil jej brat?“ 
Banán: „Čo je na tom milé, kurva? Ležať v posteli do rána, mrviť sa tam jak idiot so zaparenými, 
kurva, spotenými a ešte plnými guľami.“  
Ali: „Kurva, keď ja ti už ani nevím, či chcem.“  
Ali: „Kurva, Márgit. Ešte aj vy mi nakladajte.“  Ali následne vyzve Márgit, aby si s nimi vypila. 
Ali: „Kurva, Márgit. Však ja vím, spravil som chujovinu. Ale čo mám robiť, keď Pipina odišla? 
Kurva, viete, jak mi chýba? Však ležím sám v posteli a čakám, že niekto prdne a bude sa tváriť, že nič. 
Ale nič.“  
Ali: „Kurva, Banán, čo keď nepríde?“  
Ali: „No dobre, kurva. Tak kde je?“ 
Ali: „Kurva, Milan, ty si kúpil Pipine somára?“ 
Ali: „Prepáč, Pipi, ja som to tak nemyslel. Kurva, kto to vymyslel s tým hradom, vy chuji? Buďte 
ticho, vy kokoti.“  
 
Vo svojej vlastnej podstate a význame voči konkrétnej osobe bol použitý 2x, cit.: 
Banán: „Počkať Ali, tak my máme v bordeli dvadsiatku a ty ma tam necháš prášiť staré ojazdené 
kurvy dvadsaťpäťročné.“  
Ali: „Tak to pŕ, Banán. Toto neni žádna kurva. Toto je slušná devča.“ 
 
Predmetný výraz sa tiahol celou dejovou líniou programu. Uvedený výraz je natoľko hrubý 
a nevhodný, že ho považujeme v danom kontexte a spôsobe použitia ako „zahrešenie“ protagonistov 
za nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých, rovnako tak aj v prípade jeho použitia ako nadávky 
voči osobe.   
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Ďalej boli v rámci odvysielaného programu zaznamenané i nasledovné vyjadrenia/výrazy:  
 
kokoti (1x); Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006,2011, 2015 
slovo kokot predstavuje vulgárny výraz pre mužský pohlavný orgán, ako aj hanlivé označenie muža, 
nadávku mužovi. V predmetnom prípade bol použitý ako hanlivá nadávka osobám, cit.: 
Ali: „Prepáč, Pipi, ja som to tak nemyslel. Kurva, kto to vymyslel s tým hradom, vy chuji? Buďte 
ticho, vy kokoti.“   
 
Máme za to, že v danom prípade ide o hrubý vulgarizmus, ktorý svojou intenzitou opodstatňuje jeho 
nevhodnosť pre maloletých do 18 rokov. 
 
chuji (3x), chuj (2x), chujom (1x); Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N 
z r. 2006,2011, 2015 slovo chuj predstavuje: vulgárny výraz označujúci mužský pohlavný orgán, 
pohlavný úd a takisto aj hanlivé označenie muža - nadávka mužovi.  
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom. 
  
chujovinu (1x); Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006,2011, 
2015 vulgárny výraz chujovina predstavuje vec, záležitosť, ktorá nemá podstatný význam, hlúposť, 
primitívnosť, nezmysel. 
  
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom. 
 
trtkačke (1x) , utrtkali (1x), trtkačka (1x), trtkali (1x); Podľa Synonymického slovník slovenčiny z r. 
2004 výraz trtkať predstavuje nasledovné:  
súložiť mať s niekým intímny telesný styk, konať súlož • zjemn. milovať sa • trocha zjemn.: stýkať sa 
(pohlavne) • mať styk • mať pomer • expr.: spať • spúšťať sa (s niekým) • dávať • hovor.: sexovať sa • 
líhať (s niekým) • ondieť • ondiať • hrub.: váľať sa • pelešiť sa (s niekým) • zastar. obcovať (s niekým) 
• kniž. smilniť • cudzoložiť (súložiť mimo manželstva) • vulg.: trtkať • kefovať • mrdať • džubať • 
drbať • pichať • šústať 
 
Synonymický slovník slovenčiny výraz „trtkať“ a jeho odvodeniny vo význame „mať s niekým 
intímny telesný styk, konať súlož“ definuje ako vulgárny výraz. V posudzovanom programe bol 
predmetný výraz použitý 4x. Kancelária Rady aj v tomto prípade je toho názoru, že ide o hrubý 
vulgarizmus, ktorý dosahuje takú intenzitu, na základe ktorej ho nie je možné subsumovať pod 
hodnotiace kritérium uvedené v ustanovení § 1 ods. 2 písm. g) vyhlášky 589/2007 Z.z.. Ide o výraz, 
ktorý sa svojou intenzitou dostáva do rozporu s označením programu. Kancelária Rady má za to, že 
uvedené vyjadrenia, ktoré obsahujú  tento hrubý vulgarizmus, sú v rozpore s označením 
posudzovaného programu.  
 
čurák (2x); Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z r. 2006, 2011, 2015 
vulgárne slovo čurák predstavuje takisto hanlivé označenie muža, nadávku mužovi - v tomto kontexte 
bol použitý aj v posudzovanej epizóde programu.  
 
Máme za to, že predmetný výraz použitý v danom kontexte nedosiahol takú intenzitu, aby bol 
vyhodnotený ako nevhodný pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za to, že tento zodpovedá 
označeniu programu vysielateľom. 
 
Z pohľadu kritéria obscénne vyjadrovanie sme posudzovali nasledovné scény, cit.: 
 
- 22:55:23 Úvodná znelka. Drobec a Banán sa nachádzajú v izbe na posteli a pozerajú erotický 
program, pričom ho aj komentujú. Banán chváli účinkujúcu za to, aký robí špagát. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=nem%C3%A1&c=Y2a8
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=hl%C3%BApos%C5%A5&c=Y2a8


 120 

Drobec: „To je jaké mäsko. Ty Banán, to koľko môže mať rokov?“  
(v pozadí je počuť vzdychanie) 
Banán: „No víš čo, 19, 20. Viac ne.“ 
Do izby vojde Ali, ktorého takisto zaujme program. Chce vedieť, o čo ide. 
Drobec: „Neposlušné študentky 4.“  
Ali: „Chlapci moji, nechcem sa mancovať, ale dneska som takúto dvadsiatku vyprášil dvakrát.“  
Drobec a Banán sú z Aliho slov zaskočený.  
Ali: „Čo čo? Čo sa čudujete? Prášim dvadsiatku.“  
Banán: „Počkať Ali, tak my máme v bordeli dvadsiatku a ty ma tam necháš prášiť staré ojazdené 
kurvy dvadsaťpäťročné.“  
Ali: „Tak to pŕ, Banán. Toto neni žádna kurva. Toto je slušná devča.“ 
Banán: „Ah, slušná devča, jasné. Ty chodíš so slušnú devču, však? Tak to je dosť dobrý fór, ne 
Drobec?“ (Drobec a Banán sa zasmejú) 
Ali: „Čo sa smejete vy chuji? Lucia je náhodou dievča z dobrej rodiny. Študuje politológiu. Jáj 
chlapci, viete jakú parádnu riťku má. Tí, a tie prsíčka pevné, pružné, krásne. A šušku voňavú jak 
hedváb, tí.“  
 
- 22:58:58 Po odchode Pipiny z obývačky Milanko skonštatuje, že Pipina je nahnevaná. Banán sa však 
dopytuje Aliho, či bol s mladou nakupovať. Ali potvrdí, že áno a následne vraví, čo všetko s Luciou 
absolvoval. Okrem iného hovorí, že ju zobral do Viedne:  
Ali: „Pijem kávičku, papáme, vyprávame sa. Takto na mne visela očami. Ja sa ňu pozerám. 
Normálne, keď si na to spomeniem, takto sa mi stoporí.“ (Ali zdvihne svoju pravú ruku)     
Do obývačky príde Pipina a pýta sa Aliho, či za ňou príde.  
Ali: „A už je po toporení.“  
 
- 23:04:29 V pracovni Ali telefonuje s Luciou a dohaduje si s ňou program. Ali jej popritom povie, že 
u nej rád prespí. Potom ako zloží telefón, začne rozradostene hovoriť:  
Ali: „Yes, yes, yes. Trtkačka Lucinky v postieľočke do rána.“  
 
- 23:08:09 Ali pokračuje v opisovaní svojho zážitku. Vyjadruje svoje zaskočenie z toho, akú mala 
Lucia posteľ.  
Banán: „Čo? Len mi nehovor, že ona má tu vodnú posteľ, víš, čo sa tak vlní.“ 
Ali: „Hovno vodnú, poschodovú.“  
Drobec: „Čo? Počkaj, jak poschodovú? Jak v kasárňach?“ 
Ali: „Hovno, jak v kasárňach. Jak v detskej izbe. Rozumíš, a už aj ide na to horné poschodie. Takto 
pekne po tom rebríku hore. Takto som mal hlavu dva centimetre od tej voňavej šušky, rozumíš ty. Ja 
som ti bol tak nadržaný, že jak som sa liepal za ňou, tak mi cicina brnkala o každú priečku toho 
rebríka.“ (Ali a potom aj Drobec majú otvorené ústa)   
Banán: „Drobec, hádam sa tu neurobíš.“ 
Drobec: „V pohode.“ 
Ali: „Tak sme vyšli hore a začala sa trtkačka. Ty ale parádna, brutálna, nádherná. Mne už hučalo 
v gulách, už som skoro bol.“  
 
V prípade scén s obscénnymi výrazmi je možné tvrdiť, že bolo možné predpokladať, že ich výskyt 
bude vyšší, keďže ústrednou témou epizódy Zapálené lýtka bolo nadviazanie vzťahu zo strany hlavnej 
postavy seriálu – Aliho, s mladou dievčinou. Z vyššie citovaného je zrejmé, že scény majúce sexuálny 
podtón boli časté a mnohokrát sa spájali s používaním vulgárnych resp. hrubých výrazov. Tieto 
odkazujú na sexuálne správanie či sexuálne praktiky protagonistov programu, a to nanajvýš oplzlým 
spôsobom. Máme preto za to, že vyššie uvedené vyjadrenia (vyznačené boldom) nezodpovedajú 
označeniu programu vysielateľom a dosahujú tak vysokú intenzitu, že je potrebné ich vyhodnotiť ako 
obscénne vyjadrenia nevhodné pre celú vekovú skupinu maloletých. V prípade scény odvysielanej 
o cca 23:04:29 hod. máme za to, že obscénne vyjadrenie v nej obsiahnuté nedosiahlo takú intenzitu, 
aby bola predmetná scéna vyhodnotená ako nevhodná pre celú vekovú skupinu maloletých. Máme za 
to, že táto zodpovedá označeniu programu vysielateľom.  
 



 121 

Čo sa týka spôsobu a formy spracovania programu, ide o jednoduché zobrazenie komediálneho seriálu 
v interiérových priestoroch s fiktívnym dejom, prestrihy sú sprevádzané animovanými vyobrazeniami. 
Program je spracovaný jednoduchou formou intelektuálne dostupnou pre široký záber dospelých 
recipientov.  
 
Program obsahoval nad rámec označenia programu kritériá podľa ustanovenia: 
- § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie 
Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 24 min. čistý čas) a faktu, že scény s obsahom kritéria 
podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie sa tiahli celou dejovou líniou programu 
je bezpredmetné vyratúvanie ich počtu, nakoľko je zrejmé, že frekvencia výskytu kritérií nevhodných 
pre maloletých do 18 rokov je v danom programe vysoká.  
 
Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých) bola natoľko vysoká 
aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Je spätá 
v danom prípade s kontextom programu pojednávajúcim o mafiánskom prostredí s preexponovaným 
vulgárnym vyjadrovaním použitým v akomkoľvek kontexte ako bežné spoločenské vyjadrovanie sa. 
Z uvedeného dôvodu považujeme kontext určený pre dospelé publikum. Intenzita predmetných 
výrazov je rovnako spätá aj s ich frekvenciou, ktorá bola mnohopočetná a tiahla sa celou dejovou 
líniou programu. 
 
V prípade posudzovaného diela predmetný program nemal morálne posolstvo. Je primárne určený 
na jednoduchú zábavu založenú na vtipoch, vulgarizmoch a sexuálnych narážkach prezentovanú v 
západoslovenskom nárečí bez morálneho posolstva. 
 
S prihliadnutím na kontextuálny výskyt hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele 
a  na spôsob a formu spracovania vzhľadom na charakter a druh diela, umeleckého a morálneho 
posolstva diela a intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo 
neprístupnosti v diele, považujeme zaradenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých 
do 15 rokov za chybné. Po posúdení nevhodných obsahov v diele podľa § 1 ods. 5 JSO je možné 
skonštatovať, že vzhľadom na spôsob spracovania predmetného diela a kontext diela, v rámci ktorého 
boli odvysielané scény s obsahom kritéria podľa § 1 ods. 1 písm. b) JSO  vulgárne vyjadrovanie, 
obscénne vyjadrovanie a s prihliadnutím na výskyt hodnotiacich kritérií v diele podľa ustanovenia § 1 
ods. 5 JSO, je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 
18 rokov v plnej miere adekvátna.  
 

*            *            * 

U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie 
(objektívna zodpovednosť pre správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z. 
ako aj zákona č. 71/1967 Zb., ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu 
dokazovať zavinenie, alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona 
objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa 
nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden 
z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za 
správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní 
druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania. 
 
Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada 
uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému 
upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho 
upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez 
predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 
písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo 
prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“ 
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Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, 
spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a 
dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, 
získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť 
upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“ 
 
Účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 20 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do dňa 31. 12. 2013) už  v minulosti. Prvými sankciami 
boli: 

- Rozhodnutie č. RL/398/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na 
porušenie zákona (Tajomstvo minulého leta). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
2.9. 2002. 

-  Rozhodnutie č. RL/412/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na          
porušenie zákona (Listy od vraha). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 11. 
2002.  

Poslednými rozhodnutiami vo veci porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. boli účastníkovi 
konania uložené nasledovné sankcie: 

Právoplatné v čase spáchania správneho deliktu 
 

- Rozhodnutím č. RP/05/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3.400,- 
eur (Trhni si!). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 11. 2010. 

-  Rozhodnutím č. RP/26/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000,- 
eur (Veľmi nebezpečné známosti). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 6. 2011. 

- Rozhodnutím č. RP/29/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 5.000,- 
eur (Panenstvo na obtiaž). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2011. 

- Rozhodnutím č. RP/56/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 7.000,- 
eur (Návod na vraždu). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 5. 2011.  

- Rozhodnutím č. RP/89/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 5.000,- 
eur (Šéfka). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 10. 2011. 

- Rozhodnutím č. RP/25/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 700,- 
eur za odvysielanie upútavok bez ich označenia grafickým symbolom JSO, čím došlo k porušeniu 
§ 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 7. 2012.  

- Rozhodnutím č. RP/26/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 5.000,- 
eur za odvysielanie programu NOVINY PLUS-MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA s označením 
ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19. 7. 2012.  

- Rozhodnutím č. RP/109/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 2.000,- 
eur za odvysielanie programu Dumbo bez označenia grafickým symbolom JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2012.   

- Rozhodnutiami RP/57/2011, RP/58/2011, RP/59/2011, RP/61/2011, RP/62/2011 a RP/93/2011 
boli účastníkovi konania uložené sankcie – pokuty vo výške 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním upútavok uvedených vo výrokoch týchto 
rozhodnutí bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania 
po celý čas ich vysielania, resp. bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného 
systému označovania, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 6. 6. 2012.    

- Rozhodnutím č. RP/17/2011, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
10.000,- eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 6. 2012.   

- Rozhodnutím č. RP/84/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 3.300,- 
eur za odvysielanie programu Chilli, sex a samba s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 12 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 5. 2012.   
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- Rozhodnutím č. RP/03/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 3.400,- 
eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. 3. 2012. 

- Rozhodnutím RP/08/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10.000,- 
eur za odvysielanie programu Návod na vraždu s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov. Touto sankciou Rada účastníka konania sankcionovala nielen za 
porušenie § 20 ods. 4, ale aj za porušenie § 35 ods. 3. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 6. 2013.  

- Rozhodnutím č. RP/026/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia -  pokuta vo výške 1.000,- 
eur za odvysielanie programovej ponuky bez jej označenia podľa JSO a za odvysielanie upútavky 
na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 
hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 9. 2012. 

- Rozhodnutím č. RP/031/2012 bola účastníkovi konania uložená úhrnná pokuta vo výške 4.000,- 
eur za porušenie § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu 
s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 7. 8. 2012. 

- Rozhodnutím RP/065/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  
eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých 
do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2013. 

- Rozhodnutím RP/023/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  
eur za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu s označením ako program nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2014. 

- Rozhodnutím RP/029/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 500  
eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 a a § 5 ods. 1 JSO a za porušenie § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním program Princ z Perzie: Piesky času. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/031/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000  
eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2014. 

- Rozhodnutím RP/060/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 000  
eur za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia 
príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným 
a neprístupným maloletým, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2014. 

- Rozhodnutím RP/041/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700  eur 
za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
16.12.2014. 

- Rozhodnutím RP/045/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 000  
eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2015. 

- Rozhodnutím RP/049/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 000  
eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.2014. 

- Rozhodnutím RP/052/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000  
eur za odvysielanie upútaviek na programy, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako 
samotné programy a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom 
oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k univerzálnym 
programom – Fantastické torty a programom nevhodným pre maloletých do 12 rokov – Kde bolo, 
tam bolo neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím došlo 
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k porušeniu § 6 ods. 5 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
5.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/053/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  
eur za odvysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady s nesprávnym grafickým symbolom 
JSO.  Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2014. 

- Rozhodnutím RP/063/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 6. 000  
eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých 
do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.4.2015. 

- Rozhodnutím RP/069/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
5. 000 eur  za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako 
nevhodné pre maloletých do 15 rokov pred 20:00 hod, za odvysielanie informácie o svojej 
programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových 
informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania 
k programom nevhodným a neprístupným maloletým a za odvysielanie upútaviek na programy, 
ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy , čím došlo k porušeniu § 4 
ods. 1 a 2,  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 5  JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
27.4.2015. 

- Rozhodnutím RP/093/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700 eur 
za odvysielanie v rámci programu Noviny príspevok informujúci o obsahu programu Šport, ktorý 
obsahoval aj obrazové informácie zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní na dostihoch 
v Nemecku, teda napĺňajúce kritérium „reálne násilie s jeho následkami“, pred ktorý nezaradil 
slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/094/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 500 eur za odvysielanie programu Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium 
„obscénne a vulgárne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu 
výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, 
umelecké a morálne posolstvo daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného 
programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18.4.2016. 

- Rozhodnutím RP/095/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
10. 000 eur za I. v premiére a v repríze odvysielal program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „zobrazenie 
šikanovania“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu ako nevhodného a neprístupného 
pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania, za II. odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 3 sekundy, 
teda o 3 sekundy dlhšom ako povolených 12 minút. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 26.2.2015. 

- Rozhodnutím RP/008/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8. 000  
eur za to, že I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 
15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ programy Slnko, seno, slanina, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12, 
hoci tieto obsahovali hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, podmieňujúce klasifikáciu 
a označenie programov ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 18 rokov, čím 
došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, II. porušil povinnosť 
ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a III. porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 3. 2014. 

- Rozhodnutím RP/017/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 500 eur za to, že dňa 4. 8. 2013 v čase o cca 17:01 hod odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie 
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a 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“ a „expresívne vyjadrovanie“, t.j. klasifikačné kritéria opodstatňujúce označenie programu 
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2014. 

- Rozhodnutím RP/051/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000 eur 
za to, že dňa 19. 2. 2014 v čase cca o 12:33 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU 
program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických 
pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických 
tém“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.8.2016. 

- Rozhodnutím RP/053/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
5. 000 eur za to, že dňa 2. 1. 2014 v čase o cca 15:07 hod odvysielal na doplnkovej obsahovej 
službe (teletexte) programovej služby JOJ na strane 801D komunikát (inzerát) v znení: „Moja 
pička sa celá chveje od vzrušenia a čaká, kedy ho už poriadne zapichneš a zaplníš ju horúcim 
semenom. Ak si nadržaný nečakaj, zavolaj!“, ktorý nebol označený žiadnym symbolom 
Jednotného systému označovania, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace 
kritérium obscénne a vulgárne vyjadrovanie, podmieňujúce klasifikáciu a označenie daného 
programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 16.11.2016. 

- Rozhodnutím RP/054/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 500 eur za to, že dňa 2. 12. 2013 v čase cca od 9:10 hod odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci 
tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie a vulgárne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu 
spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo 
daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2014. 

- Rozhodnutím RP/056/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
5. 000 eur za to, že dňa 19. 3. 2014 o cca 19:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ v programe Šport príspevok s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete!, zobrazujúci náhly 
likvidačný kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu,  pred ktorý nezaradil slovné upozornenie 
„Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2015. 

- Rozhodnutím RP/059/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
3. 000 eur za to, že dňa 28. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej 
službe JOJ PLUS program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
„detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, „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“, t.j. klasifikačné kritéria ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu programu 
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2016. 

- Rozhodnutím RP/060/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 
2. 000 eur za to, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod 
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upútavku na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým 
symbolom ako samotný program vysielaný dňa 12. 6. 2014 o cca 21:45 hod., čím nesprávne 
uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 8.8.2016. 

- Rozhodnutím RP/069/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 663 eur 
za to, že dňa 11. 5. 2014 v čase od cca 14:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS program Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
„vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov“, „zobrazenie milostných 
scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie“, „expresívne vyjadrovanie, ktoré 
vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo 
zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu 
možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov“, a ktoré s prihliadnutím 
na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre 
maloletých divákov do 12 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre 
vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. Uvedené 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.4.2016. 

- Rozhodnutím RP/65/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 700 eur za 
to, že dňa 20. 3. 2015 v čase o cca 9:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby WAU 
program Najlepší dom vyhráva - USA bez označenia piktogramom Jednotného systému 
označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „predmety vyvolávajúce 
strach“ a „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, ktoré podmieňujú jeho 
klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 7 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako univerzálneho programu nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2016. 

- Rozhodnutím RP/7/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8.000 eur 
za to, že dňa 16. 10. 2014 v čase o cca 12:54 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne 
vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 7. 2015. 

- Rozhodnutím RP/13/2015 bola účastníkovi konania uložená súhrnná sankcia – pokuta vo výške 
6.000 eur za to, že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 19. 9. 2014 
- o cca 20:54:23 hod., 21:30:56 hod., 21:52:55 hod., 22:44:16 hod., 22:50:40 hod., 23:33:18 

hod. a 23:54:23 hod. upútavky na program Útek zo Sibíri, ktoré neoznačil totožným grafickým 
symbolom ako samotný program vysielaný dňa 20. 9. 2014 o cca 20:31 hod. na programovej 
službe JOJ, 

- o cca 21:30:26 hod. a 22:57:51 hod. upútavku na program Výkupné, ktorú neoznačil totožným 
grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 21. 9. 2014 o cca 22:42 hod. na 
programovej službe JOJ, 

čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 5. 2017.  
- Rozhodnutím RP/21/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000 eur 

za to, že I. porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 
12:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritérium „zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti 
a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych 
pudov maloletých detí“, „expresívne vyjadrovanie“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
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vyjadrovanie alebo obscénne gestá, 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 rokov“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, 
čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 
rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania a za to, že II. porušil § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Ťažko zamilovaný odvysielaný na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2014 o cca 12:02:41 hod v trvaní cca 148 minút a 15 sekúnd 
(vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2017. 

- Rozhodnutím RP/30/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 4.000 eur 
za to, že dňa 20. 11. 2014 v čase o cca 14:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal 
program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a 
ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“ 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 
rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých 
do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 3. 4. 2017. 

- Rozhodnutím RP/44/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3.000 eur 
za to, že dňa 4. 1. 2015 v čase cca od 20:26 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ 
program 21 Jump Street, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie“, „sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré 
sú prezentované ako forma zábavy“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania 
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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 18. 5. 2017. 

- Rozhodnutím RP/51/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 2. 000 eur 
za to, že dňa 15. 2. 2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal 
program Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 
„obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) „sexuálne scény, ktoré sú 
súčasťou dejovej línie“ a podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie , ktoré s 
prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 12. 2016. 

- Rozhodnutím RP/53/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 663 eur za 
to, že dňa 13.3.2015 v čase o cca 20:35 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Kandidát, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, a 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  
14. 12. 2016.  

- Rozhodnutím RP/62/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3. 000 eur 
za to, že dňa 27. 5. 2015 v čase o cca 09:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal 
program Keby bolo keby 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) 
„vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) 
„expresívne vyjadrovanie“ a podľa § 1 ods. 2 písm. g) „vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich 
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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 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 5. 2017.  

- Rozhodnutím RP/65/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 700 eur za 
to, že dňa 20. 3. 2015 v čase o cca 9:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby WAU 
program Najlepší dom vyhráva - USA bez označenia piktogramom Jednotného systému 
označovania, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „predmety vyvolávajúce 
strach“ a „zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách“, ktoré podmieňujú jeho 
klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 7 rokov, čím účastník konania jeho 
klasifikovaním ako univerzálneho programu nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 5. 2016. 

- Rozhodnutím RP/28/2016 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3.000 eur za 
to, že dňa 22.1.2016 v čase o cca 19:45 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ 
PLUS program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických pomôcok“ a 
„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 
rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 8. 2016. 

- Rozhodnutím RP/29/2016 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3.000 €,  za 
to, že dňa 5. 12. 2015 v čase o cca 16:47 hod a dňa 6. 12. 2015 o cca 10:01 hod odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby JOJ PLUS program Peklo v Ríme, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá: 

1.) „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej 
násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania 
podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov,  
2.) „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov “, ktoré podľa § 1 ods. 2 Jednotného systému 
označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 8. 2016. 
- Rozhodnutím RP/15/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 2.000 €,  za to, 
že dňa 5. 9. 2016 v čase o cca 19:32 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program 
Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia JSO 
- § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f)  expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) 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 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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 3. 2017.  
- Rozhodnutím RP/18/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 5.000 €, za to, 
že dňa 28. 9. 2016 v čase o cca 20:39 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Za 
sklom, ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium  vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
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vyjadrovanie a kritérium zobrazenie erotických pomôcok, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho vysielaním bez označenia 
piktogramom Jednotného systému označovania v čase od cca 21:25:21 do 21:25:26, od cca 21:25:50 
do 21:25:55, od cca 21:26:46 do 21:26:51, jeho označením od cca 20:39:23 (začiatok programu) do 
21:25:21, od cca 21:25:40 do 21:25:50, od cca 21:25:55 do 21:26:46 ako nevhodný pre maloletých 
divákov do 12 rokov a jeho označením od cca 21:25:26 do 21:25:40, od cca 21:26:51 do 22:08:32 
(záver programu) ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, nesprávne uplatnil Jednotný 
systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 4. 2017.  
- Rozhodnutím RP/22/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 14.000 €,  za 
to, že:  
a. dňa 22.11.2016 v čase o cca 5:58 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby WAU 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, obscénne 
vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 
Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. 
b. dňa 22.11.2016 v čase o cca 10:00:53 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, 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, obscénne vyjadrovanie, sexuálne scény“, 
a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania, 
c. dňa 5.12.2016 v čase o cca 9:50 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program 
Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, 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, vulgárne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi 
deviáciami“,  
a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania.  
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 9. 5. 2017. 
- Rozhodnutím RP/28/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 4.000 €, za to, 
že dňa 21. 11. 2016 v čase cca o 18:11:39 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS 
program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium zobrazenie násilia na živých 
bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov 
ľútosti, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 
Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 7. 2017. 
- Rozhodnutím RP/31/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 10. 000 €, za 
to, že dňa 19.1.2017 v čase cca o 10:31 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Dedičstvo, 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) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie,  
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- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) 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 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 
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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. 7. 2017, 
- Rozhodnutím RP/33/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 7. 000 €, za to, 
že dňa 3.3.2017 v čase cca o 9:40:03 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Ako som prežil, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého 
ubližovania bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s 
patologickými normami správania, 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) zobrazenie a prezentovanie alkoholizmu, v ktorom sa spôsobom 
spracovania alkoholizmus zľahčuje, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré 
s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 10. 2017. 
- Rozhodnutím RP/37/2017 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3. 000 €, za to, 
že dňa 7. 6. 2015 v čase o cca 18:56 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU odvysielal 
program Šokujúca zmena, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou 
povahou bežné“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 12. 2017. 
- Rozhodnutím RP/4/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 20. 000 €, za to, 
že  
1.) dňa 28.7.2017 v čase cca o 7:22 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, 
ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,  
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania, 
2.) dňa 3. 8. 2017 v čase o cca 7:35 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia 
alebo sexuálnymi deviáciami, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo 
obscénne gestá, 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,  
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ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3.2018. 
- Rozhodnutím RP/5/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 1. 500 €, za to, 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 27.8.2017 v čase o cca 8:00 hod. 
program Rio, ktorý klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, ktorý naplnil 
hodnotiace kritéria podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 4 písm. b) JSO zobrazenie prostredia v tmavých a pochmúrnych farbách 
alebo scény s príliš hlučnou hudbou alebo náhlymi zvukovými zmenami, 
- ustanovenia § 1 ods. 4 písm. c)  JSO vynútené násilie voči bezmocným, najmä voči deťom alebo 
zvieratám,  
- ustanovenia § 1 ods. 3 písm. k) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne 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 12 rokov, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu 
programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, čím účastník konania 
odvysielaním programu bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti nesprávne uplatnil Jednotný 
systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.3.2018; 
- Rozhodnutím RP/11/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 1. 000 €, za to, 
že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 30.9.2017 o cca 15:17 hod. upútavku na program Take 
me out, pričom nezabezpečil jej označenie rovnakým grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý 
čas jej trvania, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.4.2018. 
- Rozhodnutím RP/15/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 8. 000 €, za to, 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5.11.2017 v čase o cca 20:38 hod. 
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) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len 
„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. Uvedené rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 4.6.2018. 
- Rozhodnutím RP/21/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 7 000 eur, za to, že 
dňa 18. 12. 2017 o cca 20:32 hod. a dňa 7. 1. 2018 v čase o cca 14:30 hod v rámci televíznej 
programovej služby JOJ a JOJ PLUS odvysielal program Smrtonosná pasca 4.0, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 8. 2018. 

- Rozhodnutím RP/29/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že 
1.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 13:37 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
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multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „JSO“)  slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie,  
- ustanovenia § 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, 
2.) dňa 28. 2. 2018 v čase o cca 14:39 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Policajti v akcii, 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,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovná agresivita,  
- ustanovenia § 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. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
23.10. 2018 
- Rozhodnutím RP/35/2018 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že 
dňa 16. 4. 2018 v čase o cca 10:34 hod. odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program 
Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „JSO“) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, 
drogová  alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa 
spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku 
schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,  
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá, 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 rokov,  
- ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) JSO vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie 
alebo obscénne gestá,  
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 Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 12. 2018. 
- Rozhodnutím RP/5/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že v 
rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 8.9.2018 v čase o cca 20:12 hod. 
program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne  vyjadrovanie, ktoré 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 nesprávne uplatnil JSO 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 2. 2019. 
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- Rozhodnutím RP/11/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 8 000 eur, za to, že v 
rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 29.9.2018 v čase o cca 20:14 hod. 
program Mafstory, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a 
spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) vulgárne  vyjadrovanie, ktoré 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 nesprávne uplatnil JSO. 
Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 4. 2019.   
-Rozhodnutím č. RP/16/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 16 000 eur za to, že v 
rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 2. 1. 2019  v čase o cca 14:52 hod. program 
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) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „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 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania 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 Jednotný systém označovania. Predmetné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 29. 5. 2019.  
 
- Rozhodnutím č. RP/32/2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8 000 eur 
za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 5. 3. 2019  v čase o cca 9:10 hod. 
program Súdna sieň, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ktorý naplnil 
hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 

označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych 
diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len 
„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, 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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
2. 12. 2019.   
 

- Rozhodnutím č. RP/36/2019 zo dňa 4. 12. 2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 
vo výške 3 500 eur za to, že dňa 17. 5. 2019  v čase o cca 08:52 hod. v rámci 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)  
vulgárne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
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- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne 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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
13. 1. 2020.  
 

- Rozhodnutím č. RP/38/2019 zo dňa 18. 12. 2019 bola účastníkovi konania uložená sankcia- pokuta 
vo výške 6 000 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 15. 6. 2019 v čase o cca 
14:31 hod. a v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 16. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. 
odvysielal program Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
ktorý naplnil hodnotiace kritériá podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne 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 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. Predmetné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 1. 2020.  
 
- Rozhodnutím č. RP/1/2020 zo dňa 15. 1. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 4 000 eur za to, že dňa 12. 6. 2019  v čase o cca 21:00 hod. v rámci programovej služby WAU 
odvysielal program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov 
do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,   
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
11. 2. 2020. 

 
-Rozhodnutím č. RP/3/2020 zo dňa 15. 1. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 16 000 eur, okrem iného (§ 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) i za to, že na televíznej 
programovej službe JOJ odvysielal dňa 9. 6. 2019 v čase cca o 20:39 hod a taktiež dňa 11. 6. 2019 
v čase cca o 21:45 hod. program Zabijaci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa: 

- § 1 ods. 1 písm a) vyhlášky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho 
uplatňovania (ďalej len „JSO“) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie 
krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, 
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- § 1 ods. 1 písm. f) JSO sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného 
správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho 
násilia alebo sexuálnymi deviáciami, 

ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
4. 3. 2020.   
 
- Rozhodnutím č. RP/5/2020 zo dňa 29. 1. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 6 000 eur za to, že dňa 18. 6. 2019  v čase o cca 13:10 hod. v rámci programovej služby JOJ 
odvysielal program Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 2. 2020.  
-Rozhodnutím č. RP/8/2020 zo dňa 12. 2. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 24 000 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa  
29. 6. 2019 v čase o cca 20:10 hod. program 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom 
systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania 
(ďalej len „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 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 3. 2020.  
 
-Rozhodnutím č. RP/11/2020 zo dňa 26. 2. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 7 000 eur za to, že  rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 3.7.2019 v čase o 
cca 20:56 hod. 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“) 
detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného 
systému označovania 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 4. 2020.  
 
-Rozhodnutím č. RP/17/2020 zo dňa 8. 4. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur za to, že dňa 13. 8. 2019  v čase o cca 20:38 hod. odvysielal v rámci programovej 
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služby JOJ program 9-1-1, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania, 
- § 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 Jednotný systém označovania. Predmetné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 5. 2020.   
 
Rozhodnutím č. RP/23/2020 zo dňa 20. 5. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur za to, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 8. 11. 2019 v čase o cca 22:42 
hod. a v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS dňa 10. 11. 2019 v čase o cca 22:54 hod. 
odvysielal 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) vyhlášky č. 589/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 13. 6. 2020.   
  
Rozhodnutím č. RP/31/2020 zo dňa 3. 6. 2020 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur v súvislosti s tým, že 
1) dňa 9. 10. 2019  v čase o cca 10:40 hod. v rámci programovej služby JOJ a dňa 19. 10. 2019 v čase 
o cca 11:49 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Extrémne prípady, 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
obscénne vyjadrovanie, 
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO slovná agresivita, expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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 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, 
 
2) dňa 7. 12. 2019 v čase o cca 17:41 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 
Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval 
scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
- §1 ods. 2 písm. g) JSO vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 
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 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO 
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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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 7. 2020.   
 
- Rozhodnutím č. RP/10/2021 zo dňa 10. 2. 2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta 
vo výške 663 eur v súvislosti s tým, že dňa 2.7.2020 v čase cca o 11:09 hod odvysielal na televíznej 
programovej službe JOJ program Aféry, 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) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
vulgárne vyjadrovanie, 
- ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. slovná  agresivita, 
ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania 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 Jednotný systém 
označovania. Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2021. 
 
 

Neprávoplatné v čase spáchania správneho deliktu 
 
- Rozhodnutím č. RP/15/2021 zo dňa 7. 4. 2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur v súvislosti s tým,  
1.) že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 30. 7. 2020 v čase o cca 22:32 hod. 
program Kuriér, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý naplnil 
hodnotiace kritéria podľa ustanovenia 
- § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)  
zobrazenie erotických pomôcok, 
- § 1 ods. 1 písm. f) JSO scény spojené so sexuálnymi deviáciami, 
- § 1 ods. 2 písm. a) JSO detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,  
ktoré opodstatňujú klasifikáciu programu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú 
skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 
2.) že dňa 4. 10. 2020 v čase o cca 20:25 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS 
program Kuriér, pričom nezabezpečil označenie programu grafickým symbolom vekovej vhodnosti po 
celý čas jeho trvania, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 prvá veta JSO. Predmetné rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 4. 2021 
 
- Rozhodnutím č. RP/26/2021 zo dňa 1. 7. 2021 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo 
výške 663 eur v súvislosti s tým, že 
 
1) dňa 17. 11. 2020 v čase o cca 05:09 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal 
program Súdna sieň – Znásilnená panna, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 
rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „JSO“)   
expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne 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 
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maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre 
vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO, 
 
2) dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 16:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program 
Súdna sieň – Znásilnil ma  Afričan, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na 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 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, 
 
3) dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 10:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program 
Súdna sieň – Znásilnená babička, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, 
a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia  
- § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie,  
- § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne 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. Predmetné rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27. 7. 2021. 
 

* * * 

Z á v e r  
 

Vzhľadom na všetky uvedené argumenty navrhujeme Rade, aby prijala uznesenie v zmysle vyššie 
uvedeného návrhu. 
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Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu  

 
Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24.11.2021 
 
 
 

 

 

 

Správne konanie:  1520/SKL/2021 zo dňa 14.10.2021 

Predmet:   oznámenie o zmene licencie č. TD/115 

Účastník konania:  VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.  

Správny orgán:   Rada pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum:   9.11.2021 

Príloha:   Odpis registrovaného subjektu  

(VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.) z registra právnických osôb 

a podnikateľov štatistického úradu 



 2 

Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1520/SKL/2021 zo dňa 14.10.2021 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/115 účastníka konania: 
 
VYDAVATEĽSTVO TEMPO,s.r.o. 
Februárová 152/1 
958 01 Partizánske 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona č. 220/2000 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne digitálne vysielanie č. TD/115 nasledovne: 
 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie: 
 
„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 2.11.2021, spisová značka: RPO-775606/2021, Id v zdrojovom registri: 
64184, registračný úrad: Okresný súd Trenčín., Registračné číslo Sro/19132/R, 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 
2.11.2021, spisová značka: RPO-775606/2021, Id v zdrojovom registri: 64184, registračný úrad: 
Okresný súd Trenčín., Registračné číslo Sro/19132/R“ 
 

Úloha: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, 
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.  
 
T: 24.12.2021                  Z: PLO 
 

* * * 
Dňa 14.10.2021 účastník konania oznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie 
licencie č. TD/115. 
 
Z tohto dôvodu sa dňa 14.10.2021 začalo správne konanie č. 1520/SKL/2021 vo veci oznámenia 
o zmene licencie č. TD/115. Predmetom oznámenia sú zmeny právnych skutočností týkajúcich sa 
účastníka konania, ktoré vznikli zmenou v štatutárnom orgáne – zmenou v osobe konateľa.  
 
 
 
 
 

* * * 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z.: „Konanie o zmene licencie sa začína odo 
dňa podania žiadosti alebo odo dňa oznámenia, ak sa oznámenie týka údaja, ktorý je náležitosťou 
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rozhodnutia o udelení licencie na digitálne vysielanie; oznámenia doručené rade na základe § 13 sú 
oznámeniami podľa odseku 4, len ak preukazujú, že vysielateľ nevysiela v súlade s udelenou licenciou 
na digitálne vysielanie. Účastníkom konania o zmene licencie je vysielateľ.“  
 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.: „Rada rozhodne o zmene licencie na 
digitálne vysielanie do 60 dní od začatia tohto konania.“ 
 

* * * 
Z doručeného oznámenia vyplýva, že ku dňu 30.9.2021 skončilo funkčné obdobie jednej z dvoch 
konateliek spoločnosti VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., a to konkrétne: 
Funkcie konateľa v spoločnosti VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. sa vzdala Ing. Dáša Jakubíková. 
 
V doručenom podaní, zaevidovanom pod č. 1520/SKL/2021-1 účastník konania tiež uvádza, že 
funkcia konateľa Ing. Dáši Jakubíkovej vznikla ku dňu 2.6.2017 a zaniká dňom 30.9.2021. 
 
Rada si v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vyžiadala odpis 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov a zistila, že oznámené zmeny boli 
registrovým súdom zapísané, resp. vykonané. 
 

Z á v e r :  
 
Na základe uvedených skutočností Kancelária Rady pripravila vyššie uvedený návrh uznesenia na 
zmenu licencie č. TD/115 v časti zmena právnych skutočností vysielateľa. 
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Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu  

 
Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24.11.2021 
 
 
 

 

 

 
Správne konanie:  1521/SKL/2021 zo dňa 26.10.2021 

Predmet:   oznámenie o zmene licencie č. TD/98 

Účastník konania:  Levická televízna spoločnosť s.r.o.  

Správny orgán:   Rada pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum:   9.11.2021 

Príloha:  Odpis registrovaného subjektu (Levická televízna spoločnosť s.r.o.) z registra 

právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 1521/SKL/2021 zo dňa 26.10.2021 posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. TD/98 účastníka konania: 
 
Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
Námestie hrdinov 1 
934 01 Levice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7  zákona č. 220/2000 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne digitálne vysielanie č. TD/98 nasledovne: 
 

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie: 
 
„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov 
štatistického úradu zo dňa 2.11.2021, spisová značka: RPO-775608/2021, Id v zdrojovom registri: 
99071, registračný úrad: Okresný súd Nitra., Registračné číslo Sro/12963/N, 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa odpisu 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 
2.11.2021, spisová značka: RPO-775608/2021, Id v zdrojovom registri: 99071, registračný úrad: 
Okresný súd Nitra., Registračné číslo Sro/12963/N“ 
 

Úloha: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Levická 
televízna spoločnosť s.r.o. 
 
T: 24.12.2021                  Z: PLO 
 

* * * 
Dňa 26.10.2021 účastník konania oznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie 
licencie č. TD/98. 
 
Z tohto dôvodu sa dňa 26.10.2021 začalo správne konanie č. 1521/SKL/2021 vo veci oznámenia 
o zmene licencie č. TD/98. Predmetom oznámenia sú zmeny právnych skutočností týkajúcich sa 
účastníka konania, ktoré vznikli zmenou osôb v dozornej rade. 
 

* * * 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z.: „Konanie o zmene licencie sa začína odo 
dňa podania žiadosti alebo odo dňa oznámenia, ak sa oznámenie týka údaja, ktorý je náležitosťou 
rozhodnutia o udelení licencie na digitálne vysielanie; oznámenia doručené rade na základe § 13 sú 
oznámeniami podľa odseku 4, len ak preukazujú, že vysielateľ nevysiela v súlade s udelenou licenciou 
na digitálne vysielanie. Účastníkom konania o zmene licencie je vysielateľ.“  
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Podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.: „Rada rozhodne o zmene licencie na 
digitálne vysielanie do 60 dní od začatia tohto konania.“ 
 

* * * 
Z doručeného oznámenia vyplýva, že ku dňu 6.9.2021 skončilo funkčné obdobie člena dozornej rady 
spoločnosti Levická televízna spoločnosť, s.r.o. a to konkrétne: 

- Csabu Tolnaia.  
 

Z doručeného oznámenia zároveň vyplýva, že s účinnosťou k dňu 6.9.2021 bol do funkcie člena 
dozornej rady spoločnosti Levická televízna spoločnosť, s.r.o. menovaný:   

- Mgr. Peter Benček. 
 
Rada si v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vyžiadala odpis 
registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov a zistila, že oznámené zmeny boli 
registrovým súdom zapísané, resp. vykonané. 
 

Z á v e r :  
 
Na základe uvedených skutočností Kancelária Rady pripravila vyššie uvedený návrh uznesenia na 
zmenu licencie č. TD/98 v časti zmena právnych skutočností vysielateľa. 
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Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 

 
Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 

 

 

 

 

 

Správne konanie:  1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021   

Predmet:   žiadosť o udelenie registrácie retransmisie 

Účastník konania:  Telegal, s.r.o. 

Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:   5. 11. 2021 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021  
podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie 
registrácie retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Telegal, s.r.o. 
Hodonínska 25 
841 03 Bratislava 
 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  
 

Rada podľa ustanovenia § 30  ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní 
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 1417/SKL/2021 zo dňa 5. 10. 2021 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 8. 11. 2021 vzal návrh na registráciu 
retransmisie v plnom rozsahu späť, pričom konanie sa netýka iného účastníka konania a nejde o 
konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
  
Úloha: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 1417/SKL/2021 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
 
T: 8. 12. 2021                   Z: PLO 
 

*   *   *  
 
Účastník konania požiadal Radu dňa 5. 10. 2021, listom zaevidovaným pod č. 1417/SKL/2021-1, 
o registráciu retransmisie.  
 
Na základe doručeného podania sa toho dňa začalo správne konanie č. 1417/SKL/2021. 
 

*   *   *  
 
Dňa 8. 11. 2021 účastník konania doručil Rade späťvzatie žiadosti v správnom konaní  
č. 1417/SKL/2021 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie.  
 
Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: „Správny orgán konanie 
zastaví, ak účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného 
účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, 
ktoré môže začať správny orgán. 

*   *   *  
 
Na základe vyššie uvedeného Kancelária Rady pripravila návrh uznesenia na zastavenie konania vo 
veci žiadosti o registráciu retransmisie.  
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Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
dňa 24. 11. 2021  

 
 
 
 
 

Správne konanie: 1536/SKL/2021 zo dňa 2. 11. 2021 

Predmet:   Žiadosť o zrušenie  registrácie č. TKR/364 

Účastník konania:  Ján Sopúch PROMA elektronik 

Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dátum: 10. 11. 2021          
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Návrh uznesenia:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní  
č. 1536/SKL/2021 zo dňa 2. 11. 2021 posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/364 
účastníka konania: 

 
Ján Sopúch PROMA elektronik 
Chudovská 134/30 
027 21 Žaškov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto  

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

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

 
z r u š u j e 

 
registráciu retransmisie č. TKR/364 

 
ku dňu 31. 12. 2021  

 
 
udelenú prevádzkovateľovi retransmisie Ján Sopúch PROMA elektronik z dôvodu, že o to prevádzkovateľ 
retransmisie listom doručeným Rade dňa 2. 11. 2021 písomne požiadal.  
 
Úloha:  
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/364 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 23. 12. 2021          Z: PLO 
 

*    *     * 
 
1. Dňa 2. 11. 2021 doručil účastník konania Rade žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/364 
podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ku dňu 31. 12. 2021 z dôvodu neustáleho zvyšovania 
poplatkov pre televíznych vysielateľov, ochranné zväzky a iné nadväzujúce organizácie. Uviedol, že 
v Oravskej Porube už retransmisiu neposkytuje a k 31. 12. 2021 prestane poskytovať retransmisiu aj 
v lokalite Bziny. V iných obciach retransmisiu neposkytuje. 
 
2. Podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. Rada registráciu retransmisie zruší, ak o to 
prevádzkovateľ retransmisie písomne požiadal. 
 

*   *    * 
 

Z á v e r 
 

Predložené materiály a doklady spĺňajú náležitosti podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. pre 
kladné rozhodnutie vo veci. 
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Kancelár ia  Rady  pre  vys ie lanie  a  retransmisiu 
 

Pracovný materiál Kancelárie Rady na rokovanie Rady pre vysielanie a retransmisiu 

dňa 24. 11. 2021 

 

 

 

 

 

Správne konanie: 1498/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 2021 

Predmet: žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 

držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 

Účastníci konania: Arena TV, s.r.o. 

   JUDr. Karol Šiška 

   IFC MEDIA, s.r.o. 

Ing. Jozef Pipek  

Správny orgán:  Rada pre vysielanie a retransmisiu 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 3. 11. 2021 

Príloha:   Odpis registrovaného subjektu (Arena TV s.r.o.) z registra právnických osôb 

a podnikateľov štatistického úradu  
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Návrh uznesenia: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 1498/SKL/2021 zo dňa 14. 10. 
2021 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 
vedenom s účastníkmi konania: 
 
Arena TV, s.r.o. 
Šulekova 2 
811 06 Bratislava    
 
JUDr. Karol Šiška  
Burgundská 12657/3 
831 52 Bratislava  
 
IFC MEDIA, s.r.o. 
Kopčianska 10 
851 01 Bratislava 
 
Ing. Jozef Pipek  
Tupého 13161/51E  
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodla tak, že žiadosť 

 
zamieta. 

 
Úloha:  
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 27. 12. 2021          Z: PLO 
 

* * * 
 

Dňa 14. 10. 2021 a opravou zo dňa 15. 10. 2021 spoločnosť Arena TV, s.r.o., (ďalej aj ako 
„Vysielateľ“) doručila Rade listom zaevidovaným pod č. 1498/SKL/2021-1 a pod č. 1498/SKL/2021-2 
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní 
držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, TD/168, TD/169, TD/170, TD/171, spoločnosti Arena TV, s.r.o., 
(ďalej aj „držiteľ licencie“).   
 
Z tohto dôvodu sa dňa 14. 10. 2021 začalo správne konanie č. 1498/SKL/2021 vo veci žiadosti o 
udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach 
Držiteľa predmetných licencií. 
 

*         *         * 
 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní:  
„Vysielateľ môže radu požiadať o zmenu licencie na digitálne vysielanie.“ 
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona o digitálnom vysielaní: 
„Rada odníme oprávnenému vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez 
predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní oprávneného 
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vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55 
% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania 
platnosti licencie.“  
 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o digitálnom vysielaní:  
„O zmenu, ktorú vysielateľ môže vykonať len so súhlasom rady, môže vysielateľ požiadať až po získaní 
predchádzajúceho súhlasu rady; rada udeľuje súhlas rozhodnutím. Za zmenu, ktorú môže vysielateľ 
vykonať len so súhlasom rady, sa považuje zmena, ktorej vykonanie bez získania predchádzajúceho 
súhlasu rady má za následok odňatie licencie na digitálne vysielanie.“. 
 
Podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom vysielaní: 
„Rada rozhodne o zmene licencie na digitálne vysielanie do 60 dní od začatia tohto konania.“. 
 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní: 
„Rada odníme oprávnenému vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez 
predchádzajúceho súhlasu rady uskutoční prevod podielu na základnom imaní oprávneného 
vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa 
a) v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv 
oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie, 
 b) v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na 
digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa rozhlasovej programovej služby, alebo 
 
Podľa ustanovenia § 43 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: „Majetkové prepojenie a 
personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa televíznej 
programovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače11) sa zakazuje.“ 
 
Podľa ustanovenia § 50 zákona o digitálnom vysielaní: 
 „(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 zákona o digitálnom vysielaní: 
„(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, 35)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 poskytovateľ 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 zákona o digitálnom vysielaní: 
„(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s 
oprávneným vysielateľom 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 vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo regionálnou rozhlasovou licenciou, 
nesmie byť majetkovo prepojená s viac ako jedným poskytovateľom multiplexu. 
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(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viacerými poskytovateľmi 
multiplexu v 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 multiplexu, ktorý na území Slovenskej republiky poskytuje len miestny multiplex alebo 
terestriálny multiplex len v rozhlasovom pásme alebo len v analógovom pásme.“ 

 
*          *         * 

 
V tejto žiadosti účastník konania žiada o súhlas s prevodom 80%-ného obchodného podielu, ktorého 
vlastníkom je JUDr. Karol Šiška, bytom Burgundská 3, 831 52 Bratislava a ktorý predstavuje 80%-nú 
účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti Arena TV, s.r.o., na nadobúdateľa Ing. Jozefa 
Pipeka a spoločnosť IFC MEDIA, s.r.o.  
 
Spoločnosť Arena TV, s.r.o. je držiteľom nasledovných licencií: 
-licencie č. TD/154 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 2, 
ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. TD/154/2015 zo dňa 29. 9. 2015, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 2. 11. 2015, 
-licencie č. TD/155 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 1, 
ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. TD/155/2015 zo dňa 29. 9. 2015, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 2. 11. 2015, 
-licencie č. TD/168 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 4, 
ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. TD/169/2016 zo dňa 10. 5. 2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 6. 2016, 
-licencie č. TD/169 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 5, 
ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. TD/170/2016 zo dňa 10. 5. 2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 6. 2016, 
-licencie č. TD/170 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 6, 
ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. TD/170/2016 zo dňa 10. 5. 2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 6. 2016, 
-licencie č. TD/171 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 3, 
ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. TD/171/2016 zo dňa 10. 5. 2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 21. 6. 2016. 
 
Vo vzťahu k vyššie uvedeným digitálnym licenciám udeleným Radou spoločnosti Arena TV, s.r.o. 
účastník konania neporušil ustanovenie § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2007, nakoľko v tomto 
zákonom stanovenom období (t.j. do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady  
o udelení licencie na digitálne vysielanie) neprevádzal obchodný podiel. 
 
Výška základného imania Držiteľa licencie je 7 000 €, pričom splatený je plný rozsah základného 
imania. Držiteľ licencie má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným. Držiteľ licencie má 
dvoch spoločníkov, a to osobu JUDr. Karola Šišku, Burgundská 12657/3, 831 52 Bratislava 
(80%-ný obchodný podiel) a spoločnosť IFC MEDIA s.r.o. (20%-ný obchodný podiel). 
 
Zo žiadosti držiteľa licencie vyplýva, že žiada Radu o predchádzajúci súhlas s prevodom  
80%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. TD/154, TD/155, 
TD/168, TD/169, TD/170, TD/171 spoločnosti Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava zo 
spoločníka – prevodcu JUDr. Karola Šišku, Burgundská 12657/3, 831 52 Bratislava na 
nadobúdateľa Ing. Jozefa Pipeka, Tupého 13161/51E, 831 01 Bratislava, ktorý má prevodom  
11 %-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získať 11%-ný podiel na základnom 
imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava a na 
nadobúdateľa spoločnosť IFC MEDIA, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava; ktorý má 
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prevodom 69%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získať 89%-ný podiel na 
základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Arena TV, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 
Bratislava. 
 
Z § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. vyplýva, že v prípade, ak má dôjsť k prevodu podielu 
na základnom imaní alebo hlasovacích právach vysielateľa s digitálnou licenciou prevyšujúceho 55 % 
celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv, je vysielateľ povinný požiadať Radu 
o predchádzajúci súhlas s takýmto úkonom, v opačnom prípade Rada obligatórne licenciu odníme. 
Nakoľko prevádza viac ako 55%, požiadal Radu o udelenie predchádzajúceho súhlasu s takýmto 
prevodom.      
 
Zmyslom inštitútu predchádzajúceho súhlasu je umožniť Rade vykonávať účinnú kontrolu v prípadoch 
signifikantných zmien vlastníckych štruktúr vysielateľov a predchádzať možným porušeniam zákona 
č. 220/2007 Z. z. Rada štandardne pri posudzovaní žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu 
posudzuje na základe predložených dokladov, či podmienky plurality informácií a priehľadnosti 
majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní sú zachované.  
  
Ako vyplýva z podania a predložených listín, nadobúdateľom 11%-ného podielu na základnom imaní 
a na hlasovacích právach držiteľa licencií má byť fyzická osoba Ing. Jozef Pipek a nadobúdateľom 
69%-ného podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach držiteľa licencií spoločnosť IFC 
MEDIA, s.r.o. 
 
Podmienky plurality informácií a priehľadnosti majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní sú 
stanovené v § 50 až 52 zákona o digitálnom vysielaní. V § 50 zákona o digitálnom vysielaní je 
stanovené obmedzenie výkonu činnosti vysielateľa a poskytovateľa terestriálneho multiplexu jednou 
osobou, čo však nesúvisí s predmetom správneho konania. 
 
V § 51 zákona o digitálnom vysielaní je stanovené obmedzenie majetkového a personálneho 
prepojenia medzi oprávnenými vysielateľmi navzájom (oprávneným vysielateľom je podľa § 1 ods. 2 
písm. c) zákona o digitálnom vysielaní vysielateľ oprávnený vysielať na základe zákona o digitálnom 
vysielaní, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom) a medzi vysielateľom a poskytovateľom 
terestriálneho multipexu.  
 
Podľa ustanovenia § 51 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní: „Majetkové prepojenie a 
personálne prepojenie medzi oprávnenými vysielateľmi sa zakazuje.“  
 
V ustanovení § 51 zákona č. 220/2007 Z.z. je tak explicitne formulovaný zákaz majetkového 
a personálneho prepojenia držiteľov digitálnej licencie. 
 
Z doručenej žiadosti vyplýva, že doterajší 20%-ný podiel spoločnosti IFC MEDIA s.r.o. 
v spoločnosti Arena TV s.r.o. by sa mal v dôsledku prevodu, resp. rozdelenia obchodného 
podielu JUDr. Karola Šišku zvýšiť na hodnotu 89%-ného podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach spoločnosti Arena TV s.r.o. 
 
V tejto súvislosti je na posúdenie zachovania obmedzenia majetkových prepojení relevantnou 
skutočnosť, že Spoločnosť IFC MEDIA s.r.o. je vysielateľom. Je držiteľom nasledovných 
licencií: 
- č. TD/227 na celoplošné vysielanie programovej služby TV RiK, 
- č. TD/238 na celoplošné vysielanie programovej služby TV M1 (TV MEDIA1), 
- č. TD/239 na celoplošné vysielanie programovej služby TV M2 (TV MEDIA2), 
- č. TD/248 na celoplošné vysielanie programovej služby TV M3 (TV MEDIA3), 
- č. TD/249 na celoplošné vysielanie programovej služby TV M4 (TV MEDIA4). 
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Podľa § 3 písm. u) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii : „Majetkové prepojenie je 
viac ako 25%-ná účasť na základnom imaní druhých osôb alebo viac ako 25%-ný podiel na 
hlasovacích právach druhých osôb, ako aj medzi blízkymi osobami navzájom“ 
 
Je teda zrejmé, že udelením súhlasu na prevod 69%-ného obchodného podielu JUDr. Karola 
Šišku v spoločnosti Arena TV s.r.o. na spoločnosť IFC MEDIA s.r.o. by vznikol stav, ktorý by 
bol v rozpore s § 51 zákona č. 220/2007 Z.z  o digitálnom vysielaní – t.j. došlo by 
k neoprávnenému majetkovému prepojeniu dvoch televíznych vysielateľov – spoločnosti IFC 
MEDIA s.r.o. a spoločnosti Arena TV s.r.o.    

 
Z uvedeného vyplýva, že podmienky plurality informačných zdrojov, obmedzenia majetkových 
a personálnych prepojení a transparentnosti vlastníckych vzťahov by nezostali po prevode 
obchodného podielu zachované.  
 
Z uvedených skutočností a predložených dokladov, podľa nášho názoru, vyplýva, že udelenie 
predchádzajúceho súhlasu bude v rozpore s ustanoveniami zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní. Žiadosť účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu Rady s prevodom 
obchodného podielu je preto potrebné zamietnuť.   

 
Zá v e r  

 
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Kancelária Rady pripravila vyššie uvedený návrh 
uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 979/SKO/2021 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia 
povinnosti ustanovenej § 18aa ods. 1 písm. a),b) a c) zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.12.2021                  Z: PLO 
 
Úloha: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 6.12.2021                  Z: PgO 
 

*            *            * 
Rada na svojom zasadnutí dňa 5.5.2021 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. v súvislosti s tým že dňa 10.2.2021 službu – titulky 
pre osoby so sluchovým postihnutím k programu  Spútaný motýĺ, čím mohlo prísť k porušeniu: 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2021 v čase 
o cca 20:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – 
titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu: 

- § 18aa ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu,  
- § 18aa ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so 
sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  
- § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením 
ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým 
postihnutím.   
 

Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 
25.5.2021, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 979/SKO/2021. Účastník konania bol súčasne 
vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 
71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom 
pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ svoje práva 
v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že 
podklady a dôkazy zhromaždené v správnych konaniach sú dostačujúce podľa ustanovenia § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Dňa 26.5.2021 účastník konania doručil Rade žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie so žiadosťou 
o zaslanie podkladov zhromaždených v správnom konaní k oznámeniu o začatí správneho konania č. 
979/SK/2021. 
 
Dňa 11.6.2021 bol vysielateľovi prostredníctvom e-podatelne doručený list, ktorým mu Rada predĺžila 
lehotu na vyjadrenie k predmetnému správnemu konaniu a zaslala podklady zhromaždené 
v predmetnom správnom konaní. V liste bol zároveň požiadaný, aby  k predmetu správneho konania 
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zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy v súlade s § 32 ods. 2 a 3 v nadväznosti na § 33 ods. 
1 a § 34 ods. 3 správneho poriadku, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia tohto listu.  
 
Dňa 4.8.2021 účastník konania doručil Rade podanie, zaevidované pod č. 3155/2021/P, v rámci 
ktorého definuje technické zabezpečenie monitorovania dodržiavania povinností ustanovených 
v zákone č 308/2000 Z.z. 
 
Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 8.10.2021 listom zaevidovaným pod č. 
979/SKO/2021-4. Predmetné vyjadrovanie obsahovalo žiadosť o prerušenie konania o 30 dní v súlade 
s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. na základe z dôležitých dôvodov, ktoré účastník 
konania uvádza v predmetnom podaní.   
 
Vzhľadom na túto žiadosť, ktorá spĺňa zákonom stanovené požiadavky dospela Rada k záveru, že boli 
dané podmienky na prerušenie správneho konania podľa ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, a preto rozhodla o prerušení správneho konania č. 979/SKL/2021 na 30 dní 
rozhodnutím č. RPK/19/2021, ktoré bolo účastníkovi konania doručené dňa 21.10.2021. Lehota, 
ktorou sa prerušilo predmetné správne konanie uplynie dňa 22.11.2021. 
 
Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
začala plynúť dňa 5.5.2021 a uplynie dňa 7.12.2021.  Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie 
podľa cit. ustanovenia začala plynúť dňa 10.2.2021 a uplynie dňa 10.2.2022.  
 

* * * 
Ustanovenie § 18aa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím  
„(1) Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, 
ktorý  
 a) je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,  
 b) zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom,  ktorý osobám 

so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a  
c) je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá 
ministerstvo kultúry podľa odseku 2.  

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, ktoré 
musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy 
televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.“ 
 
Vyhláška č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím 
Ustanovenie § 1    
„Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len "titulky") musia spĺňať tieto technické 
požiadavky:  

a) text titulku je zarovnaný na stred,  
b) maximálny počet znakov v riadku je 36 vrátane medzier,  
c) titulok pozostáva maximálne z dvoch riadkov,  
d) čas zobrazenia titulku je primeraný na zabezpečenie jeho čitateľnosti,  
e) titulok je zobrazený na tmavom podklade a jeho farba je v kontraste voči farbe podkladu; farba 
titulku nesmie byť červená, fialová ani sivá.“ 
 

Ustanovenie § 2  
„Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím (ďalej len "titulky") musia spĺňať tieto technické 
požiadavky:  
 (5) Ak titulky zachytávajú vnútorný monológ postavy alebo jej spomienky, zobrazí sa táto 
 skutočnosť v titulku malými písmenami v zátvorkách, pred uvedením titulkov 
 zachytávajúcich hovorený prejav postavy.“ 
 
Podľa ustanovenia § 29 ods. 2 a 3zákona č. 71/1967 Zb: 
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„(1) Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník 
konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá 
zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mať, alebo ak tak ustanovuje 
osobitný zákon. 
(2) Správny orgán môže tiež konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov 
zhodne navrhnú účastníci konania.“ 
 

* * * 
Prepis/popis skutkového stavu 
 
Monitorované vysielanie: Spútaný motýľ  
Deň a čas vysielania: 10. 2. 2021 o cca 20:30:39 h   
Označenie podľa JSO:          
 
- časový kód cca (záznam s titulkami pre sluchovo postihnutých je rozdelený na tri súbory, pričom 
v poslednom nie je zobrazený čas teletextu (teda čas vysielania), čas teletextu nie po celý čas ani 
plynulý, preto je časový kód uvedený zo záznamu RVR bez titulkov):    
20:30:00 – začiatok záznamu – bežiaci program 
30:30:36 - na obrazovke - „Pokračovanie zajtra“ 
20:30:39 – začiatok programu Spútaný motýľ 
20:31:11 – v dolnom rohu „oznam“, „SKRYTÉ TITULKY“, následne „TELETEXT 888“ 
 

zvukovo-obrazová zložka prepis zobrazených titulkov 
 
 
Sprievodný hlas: „Spútaný motýľ“ 
 
Miran: „Nespravil som to. 
 
 
Nemohol som, mama.  
 
Lebo Reyyan  mi to neodpustila.  
 
 
Nech som robil čokoľvek,  
neodpustila mi. 
 
Nič jej nestačilo na to,  
aby mi začala opäť veriť. 
Odišla, mama. Je preč.  
 
Vyrazila mi kyslík z pľúc a odišla preč.  
 
Zranila moje srdce a odišla.  
 
Bez nej už viac nedokážem dýchať. 
 
 
 

SPÚTANÝ MOTÝL 
 
- Nespravil som to. 
  
Nemohol som, mama. 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
Lebo Reyyan  mi to neodpustila.  
 
Nech som robil čokoľvek,  
neodpustila mi. 
 
Nič jej nestačilo na to,  
aby mi začala opäť veriť. 
 
Odišla, mama. Je preč. 
 
 
 
Zranila moje srdce a odišla.  
 
Bez nej už viac nedokážem dýchať. 
 
Už neviem, čo mám urobiť. 
 
Som zo všetkého zmätený. 
 

https://www.aspi.sk/products/lawText/1/31000/1/2?vtextu=preru%C5%A1#lema2
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Už neviem, čo mám urobiť. 
 
Som zo všetkého zmätený. 
Naozaj neviem, čo mám robiť mama. 
 
Potrebujem ťa teraz viac,  
ako kedykoľvek predtým.  
 
 
Kiežby si teraz bola  
 
pri mne. Kiežby si mi vedela  
pohladiť zranené srdce. 
 
Rozumiem. Nevzdám sa.  
 
Sľubujem ti to, mama.  
 
Reyyan sa nikdy nevzdám. 
Budem sa snažiť,  
aby mi opäť verila.  
 
Urobím všetko pre to, aby sa náš príbeh neskončil.  
 
 
Môžem sa vzdať všetkého,  
 
ale Reyyan sa nikdy nevzdám.“ 
 
 
 
 
 
Reyyan (vnútorný monológ): „Keď sa jeden príbeh 
skončí,  
ako by mohol 
ešte niekedy pokračovať ďalej? Ak niekomu zničíš 
jeho nádej,  
ako má zase začať veriť?“ 
 
 
Reyyan: „Rozhodla som sa 
správne. 
 
 
 
 
Reyyan (vnútorný monológ): „Myslíš si, že ma tá 

Naozaj neviem, čo mám robiť mama. 
 
 
Potrebujem ťa teraz viac,  
ako kedykoľvek predtým.  
 
Kiežby si teraz bola pri mne. 
 
Kiežby si mi vedela  
pohladiť zranené srdce. 
 
VZLYKÁ,  
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
Slubujem ti to, mama. 
 
Budem sa snažiť,  
aby mi opäť verila. 
 
Matka, ja urobím všetko pre to,  
aby sa náš príbeh neskončil. 
 
 
 
Môžem sa vzdať všetkého,  
 
ale Reyyan sa nikdy nevzdám. 
 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
 
ako by mohol ešte  
niekedy pokračovať dalej? 
 
 
Ak niekomu zničíš jeho nádej,  
ako má zase začať veriť? 
 
 
(normálne) Rozhodla som sa 
správne. 
 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
 
Myslíš, že má bolesť prešla? 
Nie.  
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bolesť prešla?“ 
Reyyan: „Nie.“  
 
 
 
 
 
 
 
Melike: „Reyyan, kde si bola doteraz.  
 
Teta Zehra ťa zháňala. 
je tu strašný neporiadok.“ 
Reyyan: „Prečo, Melike, čo sa tu deje?“ 
 
Handan: „Hanba! Zase máš v tom prsty ty, však? 
Hh?  
To kvôli tebe nám vzali náš domov a náš dom! Zmizni 
odtiaľto! 
Melike: „Pani, moja.“ 
Handan: „Dosť! Vymazali celú našu minulosť. 
 
 
Kvôli tebe je s nami koniec. Je to všetko len tvoja 
vina!“ 
Reyyan: „Čo sa deje, teta?“ 
Yaren: „Vyhodili nás, Reyya. Vďaka tebe  
 
 
nás vyhodili z domu.“  
Azat: „Yaren!“ 
Reyyan: „Ale to nie je možné.  
Neverím vám.“  
Azat: „Je to možné. ver mi. 
Náš dom si vzali Aslanbeyovci.“ 
Reyyan: „Kde je mama a otec? Ocko!“ 
 
 
 
 
Hazar: „No, asi o dve hodiny tam budeme. Yusuf.  
 
 
Podľa toho všetko priprav. Áno, ďakujem.“ 
 
Reyyan: „Ocko! 
Hazar: „Dcérka!  
Kde si bola doteraz?“ 

HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
 
HRÁ TAJOMNÁ HUDBA 
 
- Reyyan. Kde si bola do teraz? 
 
Teta Zehra ťa zháňala.  
Je tu strašný neporiadok.  
 
- Prečo, Melike? Čo sa tu deje? 
- Ale... HANDAN: Hanba. 
 
Zase v tom máš prsty ty, však? 
To kvôli tebe  nám vzali náš domov  
 
a náš dom. Zmizni odtialto. 
- Pani moja. – Dosť! 
 
 
 
Je to všetko len tvoja vina! 
- Čo sa deje, teta? 
 
- Vyhodili nás, pani Reyyan. 
Vdaka tebe nás vyhodili z domu. 
 
- Yaren? 
- Ale to nie je možné. Neverím vám. 
 
- Je to možné, ver mi. 
Náš dom si vzali Aslanbeyovci. 
 
- Kde je mama a otec? 
 
Ocko! 
 
- No, asi o dve hodiny tam budeme, 
Yusuf. Podla toho všetko priprav.  
 
 
Áno, dakujem. 
- Ocko! 
 
- Dcérka? Kde si bola doteraz? 
 
- (plačlivo) Kedy sa konečne  
zastavia, ocko? Ked nás zabijú? 
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Reyyan: „Kedy sa konečne zastavia, ocko? 
Keď nás zabijú?“ 
 
Hazar: „Čšš. Zastavia sa, dcérka moja, zastavia. Ja 
ich zastavím. 
 
Pokoj.“ 
Reyyan: „Ako? Všetko je to moja vina.“ 
 
Hazar: „Upokoj sa. 
 
 
Počúvaj, dcérka, upokoj sa a na nič také nemysli. Nič 
z toho nie je tvoja vina.  
  
Ak na tom máme nejakú vinu,   
tak je to moja vina.  
 
Veľmi som tomu idiotovi veril a dal som mu ťa priamo 
z mojich rúk. 
 
Ale je to už vybavím, dcérka. Ty sa ničoho neboj. 
Vrátime sa do nášho domu.  
  
Všetko, čo ten Aslanbey urobil, všetko sa mu vráti. 
Neboj sa, dcérka.“ 
 
– hudba a vzlykanie (cca 22 s) 
 
 
 
Gul: „Bože môj, prosím ťa,  
nech nám nevezmú náš dom. 
 
 
 
Miran: „Nedovolím, aby si ma takto opustila, Reyyan.  
Nikdy sa ťa nevzdám. Gul? 
 
 
 
 
Slečna Gul? Čo ty tu robíš? 
 
 
 
Pozri sa na mňa.  
 

 
- Pst. Zastavia sa, dcérka moja, 
zastavia. Ja ich zastavím.  
   
Pokoj. 
- Ako? Všetko je to moja vina. 
 
- Upokoj sa. Počúvaj, dcérka. 
Upokoj sa a na nič také nemysli. 
 
Nič z toho nie je tvoja vina. 
Ak na tom máme nejakú vinu,  
  
tak je to moja vina. Velmi som 
tomu idiotovi veril a dal som 
 
mu ťa priamo z mojich rúk. 
Ale ja to už vybavím, dcérka.  
 
Ty sa ničoho neboj,  
vrátime sa do nášho domu. 
 
 
Neboj sa dcérka. 
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA,  
REYYAN JAMNE VZLYKÁ 
 
 
- Bože môj, prosím ťa,  
nech nám nevezmú náš dom. 
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
- Nedovolím, aby si ma takto  
opustila, Reyyan. 
 
Nikdy sa ťa nevzdám. 
 
 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
Slečna Gul? Čo ty tu robíš? 
 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
Pozri sa na mňa.  
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Ty plačeš?“ 
Gul: „Hnevám sa na teba.“ 
 
Miran: „A prečo sa na mňa hneváš?“ 
Gul: „Pretože ma neľúbiš.  
 
Ani moju sestru. Ak by si nás 
 
  
mal rád, nevezmete nám dom.  
Kde budeme teraz  
spinkať?“  
Miran: „Nevzal som ho, ako by som vám ho mohol 
vziať?“ 
 
Gul: „Neklam, Miran! Prišla tá čiernooká žena. 
a povedala, že máme odtiaľ odísť. Dedko  
 
sa nahneval. Braček Azat povedal, že to spravil 
Miran. Tvoje srdce je zlé, Miran!“ 
 
– žiaden dialóg ani hudba, len prirodzené zvuky (cca 
12 s) 
– pomalá hudba (cca 31 s) 
 
Melike: „Zlatko. Čo sa ti stalo? Povedz mi. 
 
 
Prosím ťa, Reyyan, nebuď ticho. 
 
 
Bojím sa. Hovor.  
Prečo ťa Miran zavolal? 
Reyyan: „Znovu postavil chatu.  
 
 
A požiadal ma o ruku.“ 
 
Melike: „Bože! Reyyan, čo to hovoríš?  
 
Ten chlapec sa naozaj snaží dať 
do poriadku všetko, čo zničil.  
Najprv opravil vašu chatu. A teraz tvoje srdce.   
 
Ale 
prečo sa takto  
tváriš? Nie si šťastná?“ 

Ty plačeš? 
- Hnevám sa na teba. 
 
- Prečo sa na mňa hneváš? 
- Pretože ma nelúbiš.  
 
Ani moju sestru. Ak by si nás 
mal rád, nevezmete nám dom.  
 
Kde budeme teraz spinkať? 
- Nevzal som ho. 
 
Ako by som vám ho mohol vziať? 
- Neklam mi, Miran. Prišla tá 
 
čiernooká žena. a povedala, že máme 
odtial odísť. Dedko sa nahneval. 
 
Braček Azat povedal, že to spravil 
Miran. Tvoje srdce je zlé, Miran! 
 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
- Zlatko. Čo sa ti stalo? Povedz mi.  
 
Prosím ťa, Reyyan, nebud ticho. 
Bojím sa. 
 
Hovor. 
Prečo ťa Miran zavolal? 
 
- Znovu postavil chatu. 
 
A požiadal ma o ruku. 
- Bože! 
 
Reyyan, čo to hovoríš? 
 
Ten chlapec sa naozaj snaží dať 
do poriadku všetko, čo zničil.  
 
 
Ale prečo sa takto tváriš? 
 
Nie si šťastná? 
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Reyyan: „Mala by som byť šťastná,  
však?“ 
Melike: „Áno.“ 
Reyyan: „Ale nemôžem byť, Melike.  
 
 
Vzal ma tam a chcel začať odznovu, keď sa to už 
skončilo. 
Myslela som si,  
 
že sa to skončilo.  
 
 
Ale keď sa ma chcel Miran 
 
v tej chate dotknúť, vedela som, že to tak nie je. 
 
 
Prvýkrát som sa cítila veľmi zvláštne, Melike.“   
 
 
Melike: „Ako zvláštne, Reyyan?“ 
 
 
Reyyan: „Sama neviem.  
Mám pocit, že keď sa ma Miran dotkne, tak opäť 
prežijem všetko odznovu. 
Mám pocit, že som stále v tej chate 
 
 
a nikdy sa odtiaľ nevyslobodím.“  
Melike: „Ale 
 
po tomto zlom dni ste spolu prežili aj pekné dni. Keď 
ste boli v Urfa, tak si mi vravela,  
 
že sa s ním cítiš veľmi dobre. Že si bola veľmi 
vzrušená,   
keď si ho držala za ruku.    
Reyyan: „Áno to všetko bol pravda, ale dnes som sa 
cítila inak.  
Keď sme boli pri chate,  
 
ktorú som podpálila, Miran sa ma dotkol,  

 
HRÁ CITLIVÁ HUDBA 
 
- (plačlivo) Mala by som byť 
šťastná, však? – Áno. 
 
- Ale nemôžem byť, Melike. 
 
 
Vzal ma tam a chcel začať odznovu,  
ked sa to už skončilo.  
 
Myslela som si,  
 
že sa to skončilo.  
 
Ale ked sa ma chcel  
Miran v tom dome dotknúť,  
 
vedela som, že to tak nie je.  
 
Prvýkrát som sa cítila 
velmi zvláštne, Melike. 
 
- Ako zvláštne, Reyyan? 
- Sama neviem.  
 
Mám pocit,  
že ked sa ma Miran dotkne, 
  
tak opäť prežijem všetko odznovu. 
 
 
- Ale po tomto zlom dni,  
ste spolu prežili aj pekné dni. 
 
Ked ste boli v Urfe, tak si mi 
vravela, že sa s ním cítiš velmi 
 
dobre. Že si bol velmi vzrušená,  
ked si ho držala za ruku. 
 
- Áno, to všetko bola pravda.  
 
Ale dnes som sa cítila inak.  
 
 
Miran sa ma dotkol a ja som  
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ale ja som ostala stáť ako ľad.“   
 
 
 
Melike: „Zlatko. To všetko prejde. 
 
 Daj trochu času jemu aj sebe. Hh? 
 
Uvidíš, že keď budete spolu,  
všetko bude ako predtým. 
 
A snáď zabudneš na  
to,  
čo sa stalo v to ráno.“ 
Reyyan: „Tento raz to bolo celkom iné, 
Melike.“ 
 
 
Od teraz  
už nie je nijaké my. 
 
 
 
Pozri sa, ako sme dopadli. Nestačilo, čo  
všetko 
sme prežili a nakoniec sme ostali bez domova.“ 
Melike: „Ale to predsa nie je Miranva vina. 
Možno chudák 
ani nevie,  
čo sa deje. Tá jeho babka je...“ 
Reyyan: „Tá žena bude vždy v Miranovom  
 
živote. 
Keď sa Miran pokúsi 
niečo opaviť,  
ona urobí všetko pre to, aby to pokazila.  
 
 
Potom budeme všetci smutní. Nakoniec sa to skončí 
nejakou  
ranou, Melike. Nie len my trpíme, aj moja rodina.“  
Melike: „Dobre, máš pravdu, zlatko. Ale 
skús si to ešte raz premyslieť.“ 
 
 
 
Reyyan: „Miran nie je taký silný,  
aby svoju babku zastavil.  

ostala stáť ako lad.  – Ach. 
 
- Zlatko. 
 
To všetko prejde. 
 
Daj trochu času jemu aj sebe.  
 
Uvidíš, ked budete spolu,  
všetko bude ako predtým.  
 
A snád zabudneš na to,  
čo sa stalo v to ráno.  
 
- Tento raz to bolo celkom iné,  
Melike. 
 
Od teraz už nie je nijaké “my“. 
 
Pozri, ako sme dopadli. 
Nestačilo, čo všetko 
 
sme si prežili 
a nakoniec sme ostali bez domova.  
 
- Dobre, ale to predsa 
nie je Miranova vina. 
 
- Tá žena bude vždy 
v Miranovom živote.  
 
Ked sa Miran pokúsi niečo opraviť,  
ona urobí všetko preto,  
 
aby to pokazila.  
Potom budeme všetci smutný.  
 
Nakoniec sa to skončí 
nejakou ranou, Melike.  
 
Nie len my trpíme,  aj moja rodina.  
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
Ale skús si to ešte raz premyslieť. 
 
- Miran nie je taký silný,  
aby svoju babku zastavil.  
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Keď sa pozerám do jeho očí,  
 
 
vždy vidím tmavú studňu. 
Keď sa pozriem do tej studne,  
vidím tam príbeh plný samých klamstiev. 
 
 
Povedz mi, ako si mám byť istá, že sa raz nevráti 
k svojej pomste. 
 
Pretože pre Mirana 
je jediná 
 
pravda len to, čo mu povedala jeho babka.  
Rozumieš.“ 
 
Melike: „No dobre. Tak mu skús začať  
 
rozprávať nový príbeh.  
Pokús sa,  
 
nech ti uverí. Hh?  
Zlatko, skúste si napísať svoj  
 
príbeh sami. Povedz mu,  
že jej príbeh nie je skutočný a povedz  
mu ten svoj.“ 
  
 
 
Miran: „Slečna Gul? 
Myslíš si, že  
by som tebe alebo tvojej sestre niekedy ublížil? 
 
 
Veríš mi aspoň trochu?“ 
Gul: „Ja ti verím, ale môj dedko 
a ocko už nikomu neveria. Teraz všetci kričia na moju 
sestru a moja sestra plače. 
 
 
Sestra by už nikdy nemala plakať, Miran.“ 
Miran: „Už viac nebude plakať.   
To ti tu sľubujem.  
Od teraz už nikomu nedovolím,  
aby tvoju sestru rozplakal. 

 
Ked sa pozerám do jeho očí,  
vždy vidím tmavú studňu. 
 
Ked sa pozriem  tej studne,  
vidím tam 
 
príbeh plný samých klamstiev.   
 
Povedz mi, ako si mám byť istá, 
že sa raz nevráti k svojej pomste? 
 
Pretože pre Mirana je jediná 
pravda len to, čo mu povedala 
 
jeho babka. Rozumieš? 
- No dobre.  
 
Tak mu skús začať  
rozprávať nový príbeh.  
 
Pokús sa, nech ti uverí. 
 
Zlatko, skúste si napísať 
svoj príbeh sami.  
 
Povedz mu, že jej príbeh 
nie je skutočný.  
 
A povedz mu ten svoj.  
 
- Slečna Gul? Myslíš,  
že by som tebe alebo  
 
tvojej sestre niekedy ublížil? 
Veríš mi aspoň trochu? 
 
- Ja ti verím, ale môj dedko 
a ocko už nikomu neveria.  
  
Teraz všetci kričia na moju sestru 
a moja sestra plače. 
 
- Už viac nebude plakať.  
To ti slubujem.  
 
Od teraz už nikomu nedovolím,  
aby tvoju sestru rozplakal.  
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Všetko vybavím.“ 
Gul: „No dobre. A kedy?“ 
Miran: „V čo najbližšom čase.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sultan: „Pani Azize.“ 
Gönül: „Mami, stoj.“  
 
Sultan: „Môžeš oklamať moju dcéru, ale mňa 
neoklameš nikdy.“ 
Azize: „Nemáte žiaden rešpekt?“ 
Sultan: „A kto? Ja alebo tvoj vnuk?  
Vďaka pánu Bohu, že každý 
deň sa v tomto dome niečo deje,  
no nie? A prvá dnešná správa je,  
 
že podali žiadosť o rozvod.  
Pani Azize, všetko,  
 
 
čo si si naplánovala sa neplní.“ 
 
 
Azize: „Vôbec nič si sa nenaučila, Sultan. 
 
To manželstvo bolo, lebo som to chcela.  
Ak to budem chcieť, aj sa skončí.   
 
 
Práveže ty jej nevkladaj do hlavy tie tvoje primitívne 
plány.“ 
 
 
Sultan: „Máš pocit, že to, čo povieš,  
každý spraví,  
ale nechápeš, že Miran ťa už dávno nepočúva? 
 
 
Nemôžeš ho už ovládať. Už to nemáš pod kontrolou. 
Zničila si aj Gönül. Hráš sa s nimi ako s bábkami. Ale 
mňa už neoklameš. Nedovolím ti to.“ 
Gönül: „Mami,, už stačí! 

 
Všetko vybavím. – No dobre. A kedy? 
- V čo najbližšom čase.  
 
 
 
HRÁ NAPÍNAVÁ HUDBA 
 
- Pani Azize.  
GONUL: Mami, stoj. 
 
- Môžeš oklamať moju dcéru,  
ale mňa neoklameš nikdy.  
 
- Nemáte žiaden rešpekt?! 
- A kto? Ja alebo tvoj vnuk?  
 
Vdaka pánu Bohu, že každý 
deň sa v tomto dome niečo deje,  
 
no nie? A dnes je prvá správa,  
že podali žiadosť o rozvod.  
 
Pani Azize, všetko,  
čo si si naplánovala sa neplní.  
 
- Vôbec nič si sa nenaučila,  
Sultan.  
 
To manželstvo bolo, 
lebo som to chcela.  
 
Ak to budem chcieť, aj sa skončí.  
Práveže ty jej nevkladaj do hlavy 
 
tie tvoje primitívne plány.  
Prosím ťa o to.  
 
- Máš pocit, že to, čo povieš,  
každý spraví, ale nechápeš,  
 
že Miran ťa už dávno nepočúva? 
Nemôžeš ho už ovládať. 
 
Už to nemáš pod kontrolou. 
Zničila si aj Gonul. Hráš sa 
 
s nimi ako s bábkami. Ale mňa 
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Vieš, že to bolo moje vlastné rozhodnutie.  
Azize: „Počúvaj ma. Niekedy sa matky  
o svoje dcéry príkladne  
starali. A teraz sa dievčatá  
 
musia starať o svoje matky. 
  
Choď, moja. 
 
Vezmi matku do jej izby a postaraj sa o ňu. 
Nech si poriadne umyje tvár  
a pozrie sa do zrkadla, aby si spomenula, kto vlastne 
je.“ 
 
 
 
 
Esma: „Vedel si o tom, že sa budú rozvádzať? 
Firat: „Po problémoch s Gönül 
sa už Miran so mnou nebaví.“ 
 
 
Miran: „Babička!  
 
 
 
 
 
Bral som ťa ako svojho brata! 
Čo si to za priateľa? 
(počuť ženské povzdychy) 
Nemôžem sa o teba oprieť,  
keď to potrebujem?!“ 
Esma: „Miran, prestaň,  
chlapče! Čo to robíš? 
Miran: „Nestačilo ti, keď si povedal 
babke, že beriem Reyyan do Urfy! Všetko robíš poza 
môj chrbát!“ 
Firat: „Miran, čo to vravíš? 
Miran: „Povedal som ti, že nemáš chodiť do toho 
sídla.“ 
Esma: „Miran.  
Veď ste ako bratia, prečo sa hádate?“ 
 
 
Miran: „Takto sa má správať brat?“ 
Firat: „O čom to hovoríš? Aké sídlo?“ 
Miran: „Sadogluovcov.“  

už neoklameš. Nedovolím ti to. 
 
 
 
 
A teraz sa dievčatá musia starať 
o svoje matky. Choď, moja. 
 
Vezmi matku do jej izby 
a postaraj sa o ňu. 
 
Nech si poriadne umyje 
tvár a pozrie a do zrkadla,  
 
aby si spomenula, kto vlastne je. 
 
o_              č     18 
 
- Vedel si o tom,  
že sa budú rozvádzať? 
 
- Po problémoch s Gonul 
sa už Miran so mnou nebaví. 
 
- Babička! 
HRÁ DRAMATICKÁ HUDBA 
 
Bral som ťa ako svojho brata! 
Čo si to za priateľa? ESMA: Ach!  
 
- Nemôžem sa o teba oprieť,  
ked to potrebujem?! 
 
- Miran, prestaň, chlapče! 
Čo to robíš? 
 
- Nestačilo ti, ked si povedal 
babke, že beriem Reyyan do Urfy! 
 
Všetko robíš poza môj chrbát! 
- Čo to vravíš? – Povedal som ti,  
 
 
 
Prečo sa hádate? 
- Takto sa má správať brat?! 
 
- O čom to hovoríš? Aké sídlo? 
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Azize: „Miran!  
 
 
 
Ja rozhodujem od koho 
a akú nehnuteľnosť si kúpim. Komu sa mám 
spovedať? 
Miran: „Vravel som ti, že to sídlo necháš tak! 
Povedal som ti predsa úplne jasne,  
 
že všetko necháš na pokoji!“ 
Azize: „Aj ja  
 
som ti povedala,  
že im vystavím účet za tvoju mamu  
a tvojho otca.  
Že im zoberiem ich srdce. 
Stalo sa niekedy,  
že som niečo nedodržala?“ 
Miran: „Ja viem prečo som sa touto cestou vybral, 
babička!“ 
Azize: „Tak prečo si nervózny?“ 
Miran: „Moja bolesť je rovnaká ako tvoja,  
ale od teraz je naša cesta iná! 
 
Pretože čím viacej  
 
 
vyhrávaš, tým máš horšie plány! Si  
 
 
spokojná, ked niekomu ubližuješ! 
Ale od teraz ti už nedovolím ubližovať tým,  
ktorí vôbec nič zlé neurobili!  
Už mám toho dosť! Mojím jediným 
nepriateľom je Hazar Sadoglu! 
Nie Gül! A ani jej matka! 
A Reyyan už vôbec nie!  
Vieš, že som ju  
 
dnes požiadal o ruku?“ 
Azize: „Počúvaj!  
 
Ja som na zlej ceste,  
alebo si to ty, Miran? Takže sa vzdávaš  
 
našej pomsty? Vážne? 
 

- Sadogluovcov.  
 
- Miran! Ja rozhodujem od koho 
a akú nehnuteľnosť si kúpim. 
 
Komu sa mám spovedať? 
- Vravel som ti, že to sídlo 
 
 
necháš tak! Povedal som ti jasne,  
že všetko necháš na pokoji! 
 
- Aj ja som ti povedala,  
že im vystavím účet za tvoju mamu  
 
a otca. Že im zoberiem ich srdce. 
Stalo sa niekedy,  
 
že som niečo nedodržala? 
- Ja viem prečo som sa touto  
 
cestou vybral, babička! 
- Tak prečo si nervózny? 
 
- Moja bolesť je rovnaká ako tvoja,  
ale od teraz je naša cesta iná! 
 
Pretože čím viacej vyhrávaš,  
tým máš horšie plány! Si spokojná, 
 
ked niekomu ubližuješ! 
Ale od teraz ti už 
 
nedovolím ubližovať tým,  
ktorí vôbec nič zlé neurobili! 
 
Už mám toho dosť! Mojím jediným 
nepriateľom je Hazar Sadoglu! 
 
Nie Gul! A ani jej matka! 
A Reyyan už vôbec nie! 
 
- Počúvaj! Ja som na zlej ceste,  
alebo si to ty, Miran? 
 
Takže sa vzdávaš našej pomsty? 
Vážne? 
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Necháš svoju babku 
v polovici cesty, pravda? 
 
Ked sú duše tvojej matky 
a otca utrápené, aj tak si  
 
chceš vziať nášho nepriateľa, však?“ 
Miran: „Ked mi Reyyan povie “áno“,  
vezmeme sa.    
 
 
Ale svojej pomsty som sa nevzdal! 
 
 
Ty tomu nerozumieš! 
Viac sa už o tom baviť nebudeme. 
 
Ale poviem ti, že odteraz 
 
 
sa všetkým pomstím presne tak,  
ako to budem chcieť ja! Nedovolím, aby  
 
si robila nejaké prekážky. Hneď teraz pôjdem za 
advokátom a dám mu moje splnomocnenie. 
 
Mama Esma, pobaľ mi všetky veci,  
viac tu neostanem. 
 
Esma: „Miran! Chlapče! Miran!“ 
 
 
 
 
Sultan: „Miran už zložil svoj obojok,  
Azize Aslaneyová. 
Dúfam, že ešte budeš žiť,  
aby si stihla vymyslieť nový plán. 
 
20:51:17 – 20:59:01 -  prerušenie programu 
 
 
 
 
Nasuh: „Čo vám je? Povedal som vám, že nikto  
 
 
nebude plakať. Uvedomte si, že my nie sme taká slabá 

Necháš svoju babku 
v polovici cesty, pravda? 
 
Ked sú duše tvojej matky 
a otca utrápené,  
aj tak si chceš vziať 
nášho nepriateľa, však? 
 
- Ked mi Reyyan povie “áno“,  
vezmeme sa.    
 
HRÁ DRAMATICKÁ HUDBA  
 
Ale nevzdal som sa svojej pomsty! 
Ty tomu nerozumieš! 
 
Viac sa už o tom nebudeme baviť. 
Ale poviem ti, že od teraz 
 
sa všetkým pomstím presne tak,  
ako to budem chcieť iba ja! 
 
Nedovolím ti,  
aby si robila nejaké prekážky! 
 
Hned teraz pôjdem za advokátom 
a dám mu moje splnomocnenie! 
 
Mama Esma, pobal mi všetky veci,  
viac tu neostanem! 
 
 
Chlapče! Miran! 
 
HRÁ DRAMATICKÁ HUDBA 
 
- Miran už zložil svoj obojok,  
Azize Aslaneyová. 
 
Dúfam, že ešte budeš žiť,  
aby si stihla vymyslieť nový plán. 
 
DOZNIEVA DRAMATICKÁ HUDBA 
 
(titulky aj počas prerušenia programu) 
- Takže, čo vám je? Povedal 
som vám, že nikto nebude plakať. 
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rodina 
ako Aslanbey. 
Toto tu je dlhé roky naše. 
 
Za týmito múrmi sme prežili 
zlé aj dobré dni. 
 
Niekedy to bolo silné 
ako  
 
vietor, ale nikdy nás to nezlomilo.  
A aj teraz to bude takto. 
  
Vrátime sa. 
A opäť tu zapustíme naše korene. 
Raz sa budú vnúčatá slečny Gul 
na tejto terase hrať. 
 
Rozumeli ste?! 
 
 
 
 
A teraz už chodte.“ 
 
 
Hazar: „Otec, prosím.“ 
Nasuh: „Už som povedal všetko, Hazar. 
Vezmite si veci a ideme.“ 
 
 
 
Handan: „Stratili sme takýto veľký dom, ale stále 
opakuje, že sa 
 
vrátime naspäť. Ako sa chce vrátiť?“ 
Yaren: „Kým od nás neodíde, vždy budú problémy.  
Za všetko môže to dievča, mami.“ 
 
Zehra: „Kam ide, zlatko?“ 
 
 
Gül: „Nech tu moja fľaša ostane,  
 
 
kým sa nevrátime. 
Keď tá zlá žena s tmavými očami príde a 
uvidí moju fľašu, tak pochopí, že sa sem vrátime. 

 
Uvedomte si, že my nie sme  
taká slabá rodina ako Aslanbey.  
 
Toto tu je dlhé roky naše. 
 
Za týmito múrmi sme prežili 
zlé aj dobré dni. 
 
Niekedy to bolo silné 
ako vietor,  
 
ale nikdy nás to nezlomilo.  
A aj teraz to bude takto. 
 
Vrátime sa. 
A opäť tu zapustíme naše korene.  
 
Raz sa budú vnúčatá slečny Gul 
na tejto terase hrať. 
 
Rozumeli ste?! 
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
A teraz už chodte. 
- Otec, prosím. 
 
- Už som povedal všetko, Hazar. 
Vezmite si veci a ideme.  
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
 
- (potichu) Stratili sme takýto 
velký dom, ale stále opakuje, že sa 
 
vrátime naspäť. Ako sa chce vrátiť? 
- (potichu) Kým od nás neodíde,  
 
vždy budú problémy. 
Za všetko môže to dievča, mami. 
  
- Kam ideš, zlatko? 
 
- Nech tu moja flaša ostane,  
kým sa nevrátime.  
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Hazar: „Tak dobre, ideme.“ 
Cihan: „Poďme.“  
 
 
 
Gül: „Nebuď smutný, dedko, vrátime sa.“ 
 
 
Nasuh: „Pravdaže, slečna Gul. 
 
 
znovu sa vrátime. Ako by som tu mohol  
nechať tvoju flašku? 
 
 
 
Cihan: „Mám sa hanbiť, lebo o nás všetci 
hovoria? Alebo mám smútiť za domom? 
 
Ach, božemôj, čo sme spravili,  
že platíme za hriechy iných?“ 
 
Handan: „Nemali sme vziať to dievča,  
ktoré vyhodili.  
 
Ešte vtedy sme mali skúsiť niečo 
s tým urobiť.  
 
Takto sme dopadli.“ 
 
 
Yaren: „Kvôli našej milosti,  
nás všetkých  vyhodili na ulicu.“ 
 
Azat: „Ani v takejto situácii sa nehanbíte? 
 
 
Dobre viete, že je to  
Miranova chyba, no tvárite sa, že za všetko môže 
Reyyan!“ 
Cihan: „Už dosť! Aj keď dobre vieš,  
že za toto všetko môže  
 

Ked tá zlá žena s tmavými  
očami príde a uvidí moju flašu,  
  
tak pochopí, že sa sem vrátime. 
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
- Tak dobre, ideme.  
 
- Podme.  
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
- Nebud smutný, dedko,  
vrátime sa.  
 
- Pravdaže, slečna Gul. 
znovu sa vrátime.   
 
Ako by som tu mohol  
nechať tvoju flašku? 
 
HRÁ SMUTNÁ HUDBA 
 
- Mám sa hanbiť, lebo o nás všetci 
hovoria? Alebo mám smútiť za domom? 
 
Ach, božemôj, čo sme spravili,  
že platíme za hriechy iných? 
  
- Nemali sme vziať to dievča,  
ktoré vyhodili.  
 
Ešte vtedy sme mali skúsiť niečo 
s tým urobiť. Takto sme dopadli. 
 
- Kvôli našej milosti,  
nás všetkých  vyhodili na ulicu. 
 
- Ani v takejto  
situácii sa nehanbíte? 
 
Dobre viete, že je to  
Miranova chyba, no tvárite sa,  
 
že za všetko môže Reyyan! 
- Už dosť! 
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Reyyan, stále ju len obraňuješ. 
Hazar: „Buď už ticho!  
 
Buď už ticho! Ani dnes sa necítiš nepríjemne 
z toho, ako sa správaš? 
 
 
 
Nech by sme šli kamkoľvek,  
nikde nedokážeme byť spolu, Cihan.“ 
Nasuh: „O čom to vravíš, Hazar?“ 
 
 
Hazar: „Otec,  
 
my nepôjdeme na ranč.“ 
 
 
Nasuh: „Čo to vravíš? Nesmieme sa rozísť, Hazar.“ 
Hazar: „Ja...“ 
Cihan: „Nie, nie. 
Brat má pravdu, otec.  
Nemôžeme ostať pod jednou strechou. 
Keď tam budú, moje deti nebudú v bezpečí.  
Ak nenecháš odísť  
brata, tak odídeme my.“ 
 
 
Nasuh: „Som ochotný podriadiť sa 
nášmu  
nepriateľovi, len aby už bol pokoj v našej rodine. 
Vy teraz naozaj chcete,  
aby som si vybral ešte aj medzi svojimi deťmi? Hh?! 
... 
 

Aj ked dobre vieš,  
že za toto všetko môže Reyyan,  
 
stále ju len obraňuješ. 
- Bud už ticho! Bud už ticho! 
 
Ani dnes sa necítiš nepríjemne 
z toho, ako sa správaš? 
 
HRÁ DRAMATICKÁ HUDBA 
 
Nech by sme išli kamkolvek,  
nikde nedokážeme byť spolu, Cihan. 
 
- O čom vravíš, Hazar? 
 
- Otec, my nepôjdeme na ranč. 
 
- Čo to vravíš? 
Nesmieme sa rozísť, Hazar. 
 
- Ja... – Nie, nie. 
Brat má pravdu, otec. 
 
Nemôžeme ostať pod jednou strechou. 
Ked tam budú, moje deti nebudú 
 
 
v bezpečí. Ak nenecháš 
odísť brata, tak odídeme my. 
 
 
- Som ochotný podriadiť sa 
nášmu nepriatelovi, 
 
len aby už bol pokoj 
v našej rodine. 
 
ešte aj medzi svojimi deťmi? 
(21:03:28 – titulky nie sú až do konca programu) 

 
22:27:55 – koniec programu - na obrazovke „Pokračovanie zajtra“ 
- zvukovo-obrazový predel 
- označenie sponzora programu 
22:28:12 - začiatok programu Nikdy ťa neopustím  
– koniec záznamu  
Trvanie programu: cca 118 min. 
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* * * 
Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že vysielateľ odvysielal dňa 10.2.2021 v čase o cca 20:30 hod. 
v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím k programu Spútaný motýľ, ktoré vykazovali určité nedostatky.  
 
Doplnková obsahová služba je definovaná v § 4 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní, 
v zmysle ktorého ide o obsahovú službu, ktorá priamo súvisí s televíznou programovou službou alebo 
rozhlasovou programovou službou, ak informácie alebo komunikáty, ktoré tvoria jej obsah, tvoria 
spolu alebo jednotlivo aj obsah, ktorý je určený na príjem verejnosťou alebo koncovému užívateľovi 
spolu s programovou službou; doplnkovou obsahovou službou je najmä rozhlasová dátová služba, 
teletext, jazyková mutácia programovej služby, multimodálny prístup k programovej službe  
a interaktívny prístup k programovej službe. 
 
Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne  
s príslušnou televíznou programovou službou umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich  
k reláciám vysielania alebo iným zložkám programovej služby, najmä prostredníctvom titulkov pre 
osoby so sluchovým postihnutím, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového 
komentovania pre nevidiacich. ( § 4 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.) 
 
Ako vyplýva z Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným 
postihnutím na roky 2014-2020, potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú 
starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych medzinárodných dokumentoch, medzi ktorými má 
osobitné postavenie Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“) 
a jeho Opčný protokol. Európska únia (ďalej len „EÚ“) jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným 
postihnutím v Európskej charte základných práv „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným 
postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie 
a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“ (článok 26 „Integrácia osôb so 
zdravotným postihnutím“).  
 
Dohovor predstavuje základný východiskový dokument pre všetky ostatné medzinárodné dokumenty, 
ktoré sa prijímajú na európskom alebo širšom medzinárodnom fóre, a ktoré sa týkajú ochrany práv 
osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom Dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť 
plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným 
postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného 
postihnutia.  
 
Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou Dohovoru jeho ratifikáciou prezidentom SR v roku  
2010. Dohovor zaväzuje zmluvné strany, aby zabezpečili, že osoby so zdravotným postihnutím budú 
môcť plne využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania. Ustanovuje 
minimálne normy ochrany a zabezpečenia celého rozsahu občianskych, politických, sociálnych  
a ekonomických práv osôb so zdravotným postihnutím. Vláda SR sa zaviazala vytvoriť optimálne 
podmienky pre implementáciu Dohovoru, výsledkom čoho bolo prijatie Národného programu rozvoja 
životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím, cieľom ktorého je vytváranie rovnakých 
príležitostí a integrácia osôb so zdravotným postihnutím do života spoločnosti. 
 
Ustanovenia § 18 až 18d zákona č. 308/2000 Z.z zabezpečujú v súlade s Národným programom 
rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím spoločenskú inklúziu nepočujúcich 
a nevidiacich do procesov masovej komunikácie tak, aby sa eliminovali handicapy, ktoré determinujú 
tieto skupiny obyvateľstva pri prístupe k vysielaným, resp. poskytovaným informáciám. 
 
Vysielatelia sú povinní podľa § 18 a nasl. zákona č. 308/2000 Z.z. vysielať zákonom stanovené 
percentuálne podiely programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím,  
v posunkovej reči nepočujúcich alebo s hlasovým komentárom pre nevidiacich (ďalej len 
„multimodálny prístup“).   
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Podľa §18aa zákona č. 308/2000 Z. z. je nutné, aby vysielateľom odvysielané titulky pre osoby so 
sluchovým postihnutím naplnili aj kvalitatívne požiadavky, t.j. aby obrazovo zaznamenaný text bol 
synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu, zachytával hovorený 
prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím 
umožňuje porozumieť jeho obsahu, a aby bol v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne 
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo kultúry SR. Takýmto všeobecne záväzným 
právnym predpisom je Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2015 
o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím č. 12/2016 Z. z. Tá vo svojich jednotlivých 
ustanoveniach stanovuje technické požiadavky, ktoré musia titulky pre osoby so sluchovým 
postihnutím spĺňať.  
 
Ustanovenie § 18aa bolo do zákona o vysielaní a retransmisii zavedené s účinnosťou od 1. 1. 2016. 
Zákon o vysielaní a retransmisii dovtedy poznal skryté a otvorené titulky, ktoré korešpondujú s dejom 
vysielaného programu, pričom na ich obsahovú kvalitu neustanovoval žiadne podmienky. Skryté a 
otvorené titulky boli nahradené súborným názvom titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 
musia spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 a vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý 
vydá ministerstvo kultúry (Vyhláška č. 12/2016 Z.z.) . Účelom zavedenia podmienok na titulky pre 
osoby so sluchovým postihnutím je zabezpečiť jednotný štandard týchto titulkov a tiež zabezpečiť, aby 
bola ich obsahová aj formálna stránka na takej úrovni, aby mali reálny prínos pre nepočujúcich pri 
pozeraní programu. 
 
V rámci posudzovania predmetu tohto správneho konania bolo potrebné vysporiadať sa s kolíziou 
ústavou zaručených práv a právom chránených záujmov.  
 
Právo slobody prejavu patrí medzi základné politické práva v právnom poriadku každej demokratickej 
spoločnosti a v právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvené v čl. 26 Ústavy Slovenskej 
republiky. Avšak sloboda prejavu nie je bez hraníc, t.j. nemá absolútny charakter. Ústava SR 
ustanovuje možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie informácií ako 
ochranu pred zneužitím slobody prejavu na zásah do iných ústavou garantovaných práv, cit.: „Slobodu 
prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v 
demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného 
poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)  
 
V prípade vzájomného konfliktu ústavou garantovaných práv Ústavný súd SR (ďalej len „US SR) vo 
svojej doterajšej judikatúre už viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných práv 
a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o 
ľudských právach a základných slobodách) treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej 
rovnováhy (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 22/06, m. m. PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07).  
 
Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného 
práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo 
slobody (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96). Pri posúdení kolízie dvoch základných práv je uznávaný tzv. 
trojstupňový test proporcionality, s ktorým sa vo svojich nálezoch stotožnil aj US SR (napr. II. ÚS 
152/2008, II. ÚS 326/2009, II. ÚS 340/09, IV. ÚS 107/2010, IV. ÚS 302/2010, IV ÚS 472/2012). 
 
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, 
pokiaľ v neprimeranom rozsahu nezasahuje do základných práv a slobôd a právom chránených 
záujmov iných, prípadne do iných záujmov chránených právnym poriadkom krajiny. V takých 
prípadoch je nutné hovoriť o jej obmedzení a  výnimkách, kedy je potrebné zasiahnuť do slobody 
prejavu. 
 
Z citovaného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe 
kumulatívneho splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí  

• vyplývať zo zákona (požiadavka legality),  
• byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti (požiadavka proporcionality) 
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• a sledovať legitímny cieľ (požiadavka legitimity), ktorý vyplýva z ustanovenia čl. 26 ods. 4 
Ústavy SR.  

 
Ústava SR zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd 
iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného 
vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj 
ochrany individuálnych záujmov. Požiadavka zaviesť a uplatňovať ustanovenia § 18 až § 18d 
zakotvené v zákone č. 308/2000 Z. z., vychádza z potreby ochrany záujmov chránených Ústavou SR - 
práv a slobôd iných, ktoré môžu byť ohrozené na jednej strane vysielaním programov či 
sprístupňovaním programov s multimodálnym prístupom bez dodržania zákonom stanovených 
kvalitatívnych požiadaviek. Účelom dodržiavania týchto požiadaviek je potreba zabezpečiť pri 
pozeraní programu reálny prínos pre nepočujúcich pri pozeraní. Táto požiadavka je jednoznačne 
zakotvená v právnom poriadku SR. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené 
osobitnou ochranou práv a slobôd sluchovo postihnutých osôb, t.j. práva na informácie sluchovo 
postihnutých osôb, a to na základe zákona. Práve takéto obmedzenie slobody prejavu umožňuje 
citované ustanovenie čl. 26 ods. 4 Ústavy SR. Podmienka legality a legitimity je teda nepochybne 
naplnená. 
 
Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie 
slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym 
predpisom, v tomto prípade zakotvením povinnosti zabezpečiť kvalitatívne požiadavky pre titulky pre 
osoby so sluchovým postihnutím podľa zákona č. 308/2000 Z. z. Keďže zákonodarca využil ústavné 
splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na zakotvenie obmedzenia formou zákona, je potrebné 
považovať tento princíp za zachovaný. Rade neprináleží zachovanie proporcionality v tejto rovine 
skúmať. 
 
Druhou, je rovina obmedzenia slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení 
v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovení § 18aa obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom 
konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie 
subsumovať. V tomto konkrétnom prípade by mala byť sloboda prejavu obmedzená v dôsledku 
uplatnenia povinnosti zabezpečiť požiadavky na titulky sprevádzajúce program podľa § 18aa zákona  
č. 308/2000 Z.z. sledujúc legitímny cieľ ochranu práv a slobôd iných, konkrétne osôb so sluchovým 
postihnutím, t.j. právo na informácie sluchovo postihnutých osôb. 
 

* * * 
Kancelária Rady v rámci predmetného správneho konania pristúpila k posúdeniu, či účastník konania 
odvysielaním doplnkovej obsahovej služby – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci 
programu Spútaný motýľ splnil všetky požiadavky stanovené na odvysielanie takejto doplnkovej 
obsahovej služby podľa zákona č. 308/2000 Z.z., konkrétne ustanovenia § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) 
zákona č. 308/2000 Z.z.   
 
Ako sme už vyššie uviedli, dňa 4.8.2021 účastník konania doručil Rade podanie, zaevidované pod č. 
3155/2021/P, v ktorom všeobecne približuje proces technického zabezpečenia doplnkovej obsahovej 
služby – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím. Obdobný obsah, týkajúci sa technického 
zabezpečenia titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím účastník konania okrem iného uvádza aj 
vo svojom vyjadrení k predmetnému správnemu konaniu, ktoré bolo Rade doručené dňa 8.10.2021 
a zaevidované pod č. 979/SKO/2021-4, a ktoré Kancelária Rady analyzuje nižšie. 
 
Predmetom správneho konania č. 979/SKO/2021 je posúdenie súladu odvysielaných titulkov pre 
osoby so sluchovým postihnutím s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z. Vysielateľ vo vyjadrení 
k predmetu správneho konania okrem iného uvádza, že uskutočnil monitoring jemu dostupného 
hĺbkového archívu, ktorým disponuje za účelom veľmi dlhodobého archivovania a v rámci 
kontrolovaného programu, ktorý namietla Rada v oznámení, vysielateľ neidentifikoval žiadne 
pochybenie. Účastník konania dodáva, že titulky boli odvysielané správne, boli zosynchronizované so 
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zvukovou stopu programu a boli zarovnané na stred s dostatočným časovým úsekom pre ich 
čitateľnosť tak, ako stanovuje zákon č. 308/2000 Z.z. a Vyhláška.  
Účastník konania spolu s vyjadrením k predmetnému správnemu konaniu doručil Rade, ako prílohu, 
DVD nosič, ktorý obsahuje program Spútaný motýľ odvysielaný dňa 10.2.2021 o cca 20:30 hod. na 
programovej službe TV DOMA spolu s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím. Kancelária 
Rady analyzovala doručený dôkaz, a môže konštatovať, že zobrazované titulky pre osoby so 
sluchovým postihnutím boli zosynchronizované so zvukovou stopu programu a boli zarovnané na 
stred s dostatočným časovým úsekom pre ich čitateľnosť tak, ako stanovuje zákon č. 308/2000 Z.z. 
a vyhláška č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím. 
  
Vysielateľ vo svojom stanovisku k predmetnému správnemu konaniu ďalej uvádza, že predmetný 
externý záznam programu, zhotovený Radou prostredníctvom programu Free CAM 8, nevykazuje 
nedostatky, ktoré Rada pričíta na ťarchu vysielateľa, a preto tento záznam nie je možné považovať za 
správny a smerodajný pre rozhodnutie v danom konaní. Účastník konania k predmetnej časti dodáva, 
že v oznámení o začatí správneho konania absentuje informácia, a to, akým softvérom bolo vysielanie 
vysielateľa prehrávané na obrazovke počítača. „Vysielateľ je toho názoru, že táto informácia je pre 
predmetné správne konanie esenciálna, nakoľko nie každý softvér na prehrávanie videa, akým je napr. 
VLC player prehrávajúci aj teletext , nevie uskutočňovať správne znova načítanie tele textových stránok. 
Tento softvér ich uskutočňuje jedenkrát za 10 sekúnd, t. j. teletext zo stránky 888 sa zobrazí raz za 10 
sekúnd, čo je v prípade monitoringu titulkov neprijateľné. Vysielanie Vysielateľa je však nastavené pre 
vysielanie do televíznych prijímačov, nie do počítačov.“ 
 
Účastník konania k časti stanoviska, v ktorej poukazuje na pochybností o bezchybnosti externého 
záznamu vyhotoveného Radou dopĺňa nasledovné, cit.: „Ďalšou podstatnou skutočnosťou, ktorú je 
potrebné zohľadniť, je, akým zariadením od spoločnosti SORTEC bolo vysielanie vysielateľa 
zaznamenávané, a teda či sa jednalo o externé zariadenie alebo set top box, či USB DVBT prijímač. 
Zároveň, ak Rada prijímala signál cez  DVBT, Vysielateľ v DVBT nevysiela. V prípade príjmu signálu 
cez DVBT Radou sa s vysokou pravdepodobnosťou vyskytla niekoľko sekundová konverzia zdrojového 
signálu vysielateľa spočívajúca v konverzii internetového streamu vysielateľa do DVBT štandardu 
určeného pre vysielanie cez anténu spolu s kryptovaním a následne spätne z DVBT do programu, ktorý 
zobrazuje výsledný obraz v počítači. Vysielateľovi nie sú známe vyššie namietnuté skutočnosti, a preto 
nemôže zaujať jednoznačné stanovisko. V prípade, ak Rada pri monitoringu titulkov postupovala 
niektorým z vyššie namietaných spôsobov, závery monitoringu Rady sú skreslené a nemôžu slúžiť 
ako podklad pre vyvodenie zodpovednosti vysielateľa, ktorý sa porušenia namietaných ustanovení 
ZoVR a Vyhlášky nedopustil. Na základe vyššie uvedeného je dôvodné podozrenie, že Radou 
namietané nedostatky by mohli spočívať v nesprávnom výkone monitoringu zo strany Rady, nie v 
nedostatkoch na strane vysielateľa.“ 
 
K tejto časti vyjadrenia účastníka konania Kancelária Rady uvádza, že predmetný externý záznam bol 
Radou vyhotovený z dôvodu, že nie je povinnosťou vysielateľa uchovávať záznamy doplnkovej 
obsahovej služby, teda teletextu, a ani nahrávacie zariadenia Rady neumožňujú takéto 
zaznamenávanie. Monitoring sporného programu bol teda vzhľadom na technické možnosti vykonaný 
prostredníctvom programu Free CAM 8 - externým záznamom predmetného programu, ktorý obsahuje 
simultánny obrazovo-zvukový záznam vysielania predmetného programu a titulkov pre osoby so 
sluchovým postihnutím zobrazovaných počas vysielania programu na teletextovej stránke 888. Tele 
text bol v predmetnom prípade zaznamenaný prostredníctvom zariadenia SORTEC EXUROPE, s.r.o., 
pričom odvysielaný program opatrený titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím bol nahrávaný 
zo zdrojového signálu DVB-T/T2.  
 
K technickej časti zabezpečenia vysielania titulkov vo svojich programových službách účastník 
konania okrem iného ešte dopĺňa nasledovné : „Vysielateľ odovzdáva signál jeho distribútorom dvoma 
cestami, a to SKYLINKu priamo v serverovni vysielateľa a ostatným distribútorom prostredníctvom 
dátového centra SIX. Posledný moment, kde je možné zo strany vysielateľa skontrolovať, či je signál 
v poriadku je v dátovom centre SIX. Vysielateľ teda nevysiela v DVBT, a ak Rada prijíma signál cez 
DVBT, nastáva niekoľkonásobná konverzia zdrojového signálu. Vysielateľ zastáva názor, že svoju 
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úlohu zohráva aj zariadenie na zaznamenávanie vysielania, a to či ide o externé zariadenie, set-top 
box alebo USB DVBT prijímač. Vysielanie vysielateľa je nastavené na vysielanie do televíznych 
prijímačov, nie do počítačov, preto je potrebné zohľadniť všetky faktory pri posudzovaní dodržiavania 
ustanovení ZoVR. Vysielateľ nemá možnosť ďalej kontrolovať distribúciu signálu a taktiež nemá 
možnosť kontrolovať v akej kvalite je signál doručovaný koncovému užívateľovi. Vysielateľ má 
možnosť len u seba robiť kontrolnú nahrávku odovzdávaného signálu.“ 
 
V záujme potreby zistenia presného a úplného skutkového stavu veci a obstarania si potrebných 
podkladov pre rozhodnutie preto Rada považovala za potrebné predmetné správne konanie prerušiť 
a preveriť skutočnosti namietané účastníkom konania.. 
Preskúmanie uvedených technických skutočností (zabezpečenia) je dôležité z hľadiska 
kvalifikovaného posúdenia dodržiavania povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s kvalitou vysielaných titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím a následného 
vyvodzovania zodpovednosti. 
 
Kancelária vykonala zisťovanie relevantných skutočností v záujme objasnenia technického procesu, 
v rámci ktorého dochádza k odovzdaniu signálu zo strany vysielateľa prevádzkovateľom retransmisie 
a jeho následného prenosu ku koncovému užívateľovi. Ide však o zložitejší proces najmä pokiaľ sa 
týka preukázania relevantných skutočností nad akékoľvek pochybnosti, v dôsledku čoho sa do 
momentu skončenia prerušenia správneho konania Kancelárii nepodarilo ustáliť, v ktorom bode 
technického reťazca dochádza k skresleniu, ktoré má v konečnom dôsledku za následok nesprávne 
zobrazovanie titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím. Vysielateľ doručil v rámci správneho 
konania Rade dôkaz – DVD nosič s nahrávkou posudzovaného programu, ktorý má preukazovať 
bezchybnosť zobrazovania titulkov prislúchajúcich k programu. S prihliadnutím na tento fakt, nie je 
možné bez pochybností konštatovať, že nedostatky titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím 
vznikli na strane vysielateľa.   Zároveň sa však nedá s určitosťou tvrdiť, že skreslenie v procese 
odovzdania signálu od vysielateľa k distribútorom neexistujú.  
 
Podľa aktuálnej platnej právnej úpravy, na základe zákona č. 308/2000 Z.z. Rada rozhoduje pri 
právnických osobách o porušení zákona prostredníctvom objektívnej zodpovednosti za správny delikt, 
t.j. že cit. zákon neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by vysielateľovi umožnili zbaviť sa 
zodpovednosti za správny delikt. Tomu, že sa v tomto prípade nedokazuje zavinenie a ani sa 
nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, Podstatné je iba to, či k porušeniu 
zákona objektívne došlo, alebo nie. V tomto prípade sa však domnievame, že vyvodenie 
zodpovednosti vysielateľa na základe jeho objektívnej zodpovednosti nemôže pôsobiť inak ako 
represívne. Pokiaľ by sa potvrdili námietky vysielateľa, že k narušeniu jeho signálu dochádza mimo 
jeho aktívneho dosahu, prípadná uložená sankcia by nemala preventívny (výchovný) charakter, keďže 
by vysielateľ ani následne podľa záverov rozhodnutia Rady objektívne nemohol vykonať kroky, 
vedúce k odstráneniu neželaného stavu.   
 
Vzhľadom na zásadu in dubio pro reo, podľa ktorej musí správny orgán v pochybnostiach rozhodovať 
v prospech účastníka konania, navrhujeme Rade, aby predmetné správne konanie zastavila, nakoľko sa 
nepreukázalo, že účastník konania skutočne porušil povinnosť ustanovenú v § 18aa ods. 1 písm. a) , b) 
a c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

* * * 

Z á v e r  
 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme zastaviť predmetné správne konanie vo veci možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 18aa ods. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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Návrh uznesenia: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 63 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) (ďalej len „zákon č. 220/2007 
Z. z.) začína správne konanie voči spoločnosti KABELTELSAT s.r.o.  
I. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním 
programovej služby s označením TV N bez udelenej licencie, 
II. vo veci možného porušenia § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. v spojení s § 37 ods. 3 zákona  
č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním televíznej programovej služby s označením TV N 
prostredníctvom digitálneho vysielania bez licencie na digitálne vysielanie. 
 
Úloha: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 12. 2021                Z: PLO 
 

* * * 
Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. patrí do pôsobnosti Rady: „dohliadať na 
dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,“. 
 
Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa 
nevzťahuje na analógové vysielanie osôb podľa § 2 ods. 3 a 4 a na analógové vysielanie vysielateľa  
na základe zákona a vysielanie prostredníctvom internetu.“ 
 
Podľa § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.: „Vysielanie programovej služby prostredníctvom 
digitálneho terestriálneho vysielania sa bez licencie na digitálne vysielanie zakazuje.“ 

 
Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.: „Digitálne vysielanie iným štandardom digitálneho 
príjmu sa bez doložky iného verejného prenosu zakazuje.“ 
 

* * * 
 
Rada rozhodnutím č. TD/225/2020 zo dňa 1. 7. 2020 udelila spoločnosti KABELTELSAT s.r.o.,  
licenciu č. TD/225 na digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV N (TV NOVÁKY). 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 7. 2020. 
 
Rada v súvislosti s uvedenou spoločnosťou viedla správne konanie č. 1083/SKL/2021, v rámci ktorého 
preverovala možný zánik licencie č. TD/225 z dôvodu nepodania návrhu na zápis činnosti  
do obchodného registra Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 32 písm. d) zákona č. 220/2007  
Z. z. s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. V predmetnom správnom konaní 
bolo zistené a preukázané (zasadnutie Rady dňa 6. 10. 2021), že licencia č. TD/225 zanikla ku dňu 
27. 11. 2020. Od tohto dňa teda spoločnosť KABELTELSAT s.r.o. nedisponuje platnou licenciou  
na vysielanie televíznej programovej služby. 
 
V nadväznosti na túto skutočnosť poukazuje Kancelária Rady ďalej na to, že Rade bolo v období roka 
2021 doručených viacero sťažností v súvislosti s možným vysielaním programovej služby TV N bez 
udelenej licencie. Vysielanie sa malo týkať napr. priameho prenosu z osláv 60. výročia udelenia 
štatútu mesta Novák, či záznamov zo zasadnutí MsZ mesta Nováky. Rade v rámci preverovania týchto 
skutočností nebola zo strany spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. poskytnutá žiadna súčinnosť, nakoľko 
táto Rade neodpovedala na jej žiadosti o doručenie záznamov vysielania svojej programovej služby, 
prípadne nepreberala poštu. Rada tak nedisponovala podkladmi, ktoré by legitímne preukazovali 
možné porušovanie zákona č. 308/2000 Z. z., resp. 220/2007 Z. z. zo strany predmetnej spoločnosti 
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v podobe jej vysielania bez udelenej licencie. 
 
Kancelária Rady si dovoľuje ďalej poukázať na webovú stránku mesta Nováky 
(https://www.novaky.sk/), ktorá odkazuje na portál Youtube 
(https://www.youtube.com/c/MestoNov%C3%A1kySK/playlists) obsahujúci okrem iného 
videozáznamy z obdobia po zániku licencie spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. s označením 
programovej služby TV N. 
 
Podľa § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. sa vysielanie bez udelenej licencie zakazuje. Ustanovenie 
§ 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. jednoznačne formuluje zákaz vysielania bez udelenej licencie 
a zároveň upravuje i výnimky z jednotlivého zákazu. Prvá výnimka sa vzťahuje na analógové 
vysielanie osôb podľa § 2 ods. 3 a 4. Ustanovenia § 2 ods. 3 a 4 určujú subjekty, na ktoré sa za iných 
okolností vzťahuje pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. aj keď kumulatívne nenapĺňajú podmienky 
podľa § 2 ods. 2, a teda subjekty iné ako vysielatelia na základe zákona, licencie a prostredníctvom 
internetu, ktorí majú svoje sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike a tu aj 
prijímajú redakčné rozhodnutia. Sme toho názoru, že v prípade spoločnosti KABELTELSAT s.r.o. sú 
kumulatívne naplnené podmienky podľa § 2 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. (má sídlo, ako i miesto 
prijímania redakčných rozhodnutí výhradne na území Slovenskej republiky), predmetná výnimka sa na 
ňu preto nevzťahuje. Výnimku zo zákazu vysielania bez udelenej licencie ďalej zákon vymedzil pre 
analógové vysielanie na základe zákona a rovnako vysielanie prostredníctvom internetu. Keďže sa 
v danom prípade nejedná ani o analógové vysielanie na základe zákona a nejde ani o vysielanie 
prostredníctvom internetu (Rada ho nevedie v evidencii), nemožno ani jednu z výnimiek zo zákazu 
podľa § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z aplikovať na danú spoločnosť. Táto je preto na zákonné 
vysielanie programovej služby povinná disponovať udelenou licenciou.  
 
Obdobne v súvislosti s vysielaním programovej služby možno poukázať na ustanovenie § 24 ods. 7 
zákona č. 220/2007 Z. z., podľa ktorého sa vysielanie programovej služby prostredníctvom digitálneho 
terestriálneho vysielania bez licencie na digitálne vysielanie zakazuje. V danom prípade môže byť 
takéto vysielanie šírené prostredníctvom káblového distribučného systému v meste Nováky. Zákon  
č. 220/2007 Z. z. zároveň vylučuje aj takéto šírenie digitálneho vysielania iným štandardom 
digitálneho príjmu bez udelenej licencie, a to v § 37 ods. 3 tohto zákona. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené vzniká dôvodné podozrenie, že zo strany predmetnej spoločnosti môže 
dochádzať k porušovaniu zákona č. 308/2000 Z. z., resp. 220/2007 Z. z. a preto navrhujeme Rade tieto 
skutočnosti preskúmať a začať voči nej správne konanie z dôvodu možného porušenia § 15a ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., resp. § 24 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z., teda vysielania bez udelenej 
licencie. 
  

* * * 
 

Záver 
 
Na základe uvedeného navrhujeme, aby Rada prijala uznesenie podľa návrhu. 
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