
 Zápisnica č. 10/2022 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 5. 2022 

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

 

 

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overovateľ: Mgr. Katarína Začková 

 

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

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 

2/ SK č.: 392/SKL/2022 zo dňa 9. 2. 2022 

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

(Sťažnosť č. 150/SO/2022) 

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

ÚK: M Software, s.r.o.  

 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosti č. 464/SL/2022, 470/SL/2022) 

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

ÚK: NITRANET s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 

 BSS, s.r.o. 

 

4/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 643/SO/2022, 644/SO/2022 

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. a 14. 4. 2022) 

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

Vysielateľ: RTVS, na základe licencie     číslo licencie: RD/1 

 

5/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 637/SO/2022 

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 10. 4. 2022) 

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

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

 

6/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 572/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 37. epizóda zo dňa 1. 3. 2022 ) 

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

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

 

7/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 573/SO/2022                                            

(na vysielanie programu Bez servítky 38. epizóda zo dňa 2. 3. 2022)  

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

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

 

8/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 574/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 39. epizóda zo dňa 3. 3. 2022) 

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

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

 



9/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 575/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 40. epizóda zo dňa 04. 03. 2022 ) 

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

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

 

10/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 591/SO/2022                                            

(na vysielanie programu Bez servítky 45. epizóda zo dňa 11. 3. 2022)  

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

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

 

11/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 592/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 47. epizóda zo dňa 15. 3. 2022 ) 

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

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

 

12/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 555/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 48. epizóda a upútavky na program Krimi zo dňa 16. 3. 2022) 

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

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

 

13/ Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 536/SO/2022 

(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 10. 3. 2022) 

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

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

 

14/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2022 

Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 

       MAC TV s.r.o. 

                   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                   C.E.N. s.r.o. 

 

15/ Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 1. štvrťrok 2022 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

16/ SK č.: 337/SKO/2022 zo dňa 26. 1. 2022 

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

(Sťažnosť č. 137/SO/2022) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/3. 11. 2021/Jednotka 

 

 

17/ SK č.: 625/SKL/2022 zo dňa 28. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.    číslo licencie: R/102, R/155 

 

18/ SK č.: 15/SKL/2022-MS zo dňa 20. 4. 2022 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: 

 

 



19/ SK č.: 18/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022 

 19/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ číslo licencie: TD/131,  

TD/215 

 

20/ SK č.: 367/SKL/2022 zo dňa 8. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: ARTOS, a.s.   číslo registrácie: TKR/308 

 

21/ Rôzne   

 

 

 

 

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

 

 

 

 

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 

Od začiatku roka bolo Radou uložených 349 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 

splnené. 

 

Uznesenie č. 22-10/1.360: 

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

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

dňa 25. 5. 2022 prostredníctvom online video-konferencie. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-10/1.361: 

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

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

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

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

záznam zverejní natrvalo na svojom webovom sídle.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-10/1.362: 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Podpredsedníčka Rady Andrea Cocherová informovala pred rokovaním o jednotlivých bodoch členov 

Rady a prítomných zamestnancov Kancelárie, že sa nezúčastní dnešného rokovania k bodom 4, 

5, 16 a 18 vzhľadom na skutočnosť, že jej manžel sa s istou  mierou pravdepodobnosti zúčastní 

ako kandidát Voľby generálneho riaditeľa RTVS. Uviedla, že pre tento krok sa 

rozhodla napriek tomu, že nie je potrebný z právneho hľadiska a aj napriek tomu, že si stojí za 

svojou osobnostnou integritou. Z morálneho hľadiska však považuje toto rozhodnutie za 

správne. 
 

K bodu 2/ 

SK č.: 392/SKL/2022 zo dňa 9. 2. 2022 

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

(Sťažnosť č. 150/SO/2022) 

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

ÚK: M Software, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 22-10/2.363: 

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 účastník správneho konania  

č. 392/SKL/2022 M Software, s.r.o. 

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 

tým,  

 

že dňa 30.11.2021 na internetovej stránke www.tv-archiv.sk  poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu 

na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

http://www.tv-archiv.sk/


Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

  

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 

 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 

sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/350: 

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: 25.6.2022                    Z: PLO 

   

K bodu 3/ 

Dohľad nad dodržiavaním zákona 

(sťažnosti č. 464/SL/2022, 470/SL/2022) 

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

ÚK: NITRANET s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 

 BSS, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 22-10/3.364: 

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. 464/SL/2022 smerujúcu voči 

spoločnosti BSS, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 

neopodstatnenú. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/351: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022                          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-10/3.365: 

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 prevádzkovateľovi retransmisie 

NITRANET s.r.o. vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. i) zákona č. 

308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programovej služby bez 

multimodálneho prístupu k programovej službe v rozsahu súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 

308/2000 Z.z. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/352: 

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. 6. 2022                    Z: PLO 

 

Úloha č. 22-10/353: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 

T: 6. 6. 2022                                  Z: PLO 

 

K bodu 4/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 643/SO/2022, 644/SO/2022 

(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. a 14. 4. 2022) 

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

Vysielateľ: RTVS, na základe licencie     číslo licencie: RD/1 

 

Uznesenie č. 22-10/4.366:  

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. 643/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/354: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022           Z: PgO 

 

Uznesenie č. 22-10/4.367:  

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. 644/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/355: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 5/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 637/SO/2022 

(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 10. 4. 2022) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/5.368:  

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. 637/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 

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

neopodstatnenú. 
 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/356: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022           Z: PgO 

 

K bodu 6/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 572/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 37. epizóda zo dňa 1. 3. 2022 ) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/6.369:  

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. 572/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/357: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022          Z: PgO 

 

K bodu 7/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 573/SO/2022                                            



(na vysielanie programu Bez servítky 38. epizóda zo dňa 2. 3. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/7.370:  

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. 573/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/358: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022          Z: PgO 

 

K bodu 8/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 574/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 39. epizóda zo dňa 3. 3. 2022) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/8.371:  

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. 574/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 



Úloha č. 22-10/359: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022          Z: PgO 

 

K bodu 9/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 575/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 40. epizóda zo dňa 04. 03. 2022 ) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/9.372:  

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

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

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

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 575/SO/2022 smerujúce voči 

vysielaniu programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 

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

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/360: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022          Z: PgO 

 

K bodu 10/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 591/SO/2022                                            

(na vysielanie programu Bez servítky 45. epizóda zo dňa 11. 3. 2022)  

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/10.373:  

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. 591/SO/2022 smerujúcu voči 

vysielaniu 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 



Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/361: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 11/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 592/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 47. epizóda zo dňa 15. 3. 2022 ) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/11.374: 

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. 592/SO/2022 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/362: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 12/ 

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 555/SO/2022 

(na vysielanie programu Bez servítky 48. epizóda a upútavky na program Krimi zo dňa 16. 3. 2022) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/12.375:  

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. 555/SO/2022 smerujúcu voči 



vysielaniu 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/363: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 13/  

Prešetrenie sťažnosti 

Sťažnosť č. 536/SO/2022 

(na vysielanie programu Na hrane zo dňa 10. 3. 2022) 

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

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

 

Uznesenie č. 22-10/13.376:  

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. 536/SO/2022 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. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/364: 

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022                          Z: PgO 

 

K bodu 14 

Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2022 

Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 

       MAC TV s.r.o. 

                   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 



                   C.E.N. s.r.o. 

 

Uznesenie č. 22-10/14.377:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. 

štvrťrok 2022. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 15 

Štatistika o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 1. štvrťrok 2022 

Vysielatelia: rozhlasových programových služieb 

 

Uznesenie č. 22-10/15.378:  

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb 

obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 1. štvrťrok 2022. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

K bodu 16 

SK č.: 337/SKO/2022 zo dňa 26. 1. 2022 

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

(Sťažnosť č. 137/SO/2022) 

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

Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/3. 11. 2021/Jednotka 

 

Uznesenie č. 22-10/16.379:  

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 účastník správneho konania č. 337/SKO/2022 

Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

 

porušil 

 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 



 

tým, 

 

že dňa 3. 11. 2021 o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka program 

Správy RTVS s príspevkom Rebelujúce prevádzky, v rámci ktorého boli v čase o cca 19:16:00 hod. 

odvysielané nepresné obrazové informácie, ktoré chybne identifikovali prevádzku v Spišskej Novej Vsi 

protestujúcu voči protipandemickým opatreniam podľa tzv. Covid automatu, pričom tieto neboli 

označené ako ilustračné zábery, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 

spravodajského programu, 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

za čo mu ukladá 

 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 

zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 

sa sankcia uložila.“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/365: 

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

rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 

T: 27. 6. 2022                                  Z: PLO 

 

Úloha č. 22-10/366: 

Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

T: 6. 6. 2022                                  Z: PgO 

 

K bodu 17 

SK č.: 625/SKL/2022 zo dňa 28. 3. 2022 

Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 

ÚK: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.    číslo licencie: R/102, R/155 



 

Uznesenie č. 22-10/17.380:  

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.“) a zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon  

č. 220/2007 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon  

č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 625/SKL/2022 zo dňa 28. 3. 2022, posúdila oznámenie o zmene 

údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/102 a č. R/155 účastníka konania 

 

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 

Obchodná 1 

955 01 Topoľčany 

 

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

Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

I. licenciu č. R/102 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Topoľčany nasledovne: 

 

Článok III., bod 1. a 2. sa mení a znie: 

„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou, 

podľa podania účastníka konania č. 625/SKL/2022-1 zo dňa 28. 3. 2022, doplnené podaniami  

č. 625/SKL/2022-2 zo dňa 9. 5. 2022, č. 625/SKL/2022-3 zo dňa 10. 5. 2022, č. 625/SKL/2022-4 zo 

dňa 17. 5. 2022 v bežnom týždni: 

a) Spravodajstvo – 2,78 % 

b) Publicistika: 

1. polit. publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 45,16 % 

c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1. detské programy – 1,96 % 

2. náboženské programy – 0 % 

3. literárno-dramatické programy – 0 % 

4. zábavné programy – 0,98 % 

5. hudobné programy – 21,60 % 

d) Ostatný program – 27,52 % 

 

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 48,98 %“ 

 

II. licenciu č. R/155 na vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio Topoľčany nasledovne: 

 

Článok III., bod 1. a 2. sa mení a znie: 

„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou, 

podľa podania účastníka konania č. 625/SKL/2022-1 zo dňa 28. 3. 2022, doplnené podaniami  

č. 625/SKL/2022-2 zo dňa 9. 5. 2022, č. 625/SKL/2022-3 zo dňa 10. 5. 2022, č. 625/SKL/2022-4 zo 

dňa 17. 5. 2022 v bežnom týždni: 

a) Spravodajstvo – 2,78 % 

b) Publicistika: 

1. polit. publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 45,16 % 



c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1. detské programy – 1,96 % 

2. náboženské programy – 0 % 

3. literárno-dramatické programy – 0 % 

4. zábavné programy – 0,98 % 

5. hudobné programy – 21,60 % 

d) Ostatný program – 27,52 % 

 

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 48,98 %“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/367: 

Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 625/SKL/2022 a zašle ho 

účastníkovi konania. 

T: 27. 6. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 18 

SK č.: 15/SKL/2022-MS zo dňa 20. 4. 2022 

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska     číslo licencie: 

 

Uznesenie č. 22-10/18.381:  

Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 

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

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

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 15/SKL/2022-MS zo dňa  

20. 4. 2022,  podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 

o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 

konania 

 

Rozhlas a televízia Slovenska 

Mlynská dolina 

845 45 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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

udeľuje  

 



Rozhlasu a televízii Slovenska 

 

licenciu č. TD/259 

 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 

I. 

 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby 

    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-T2 

2. Názov programovej služby: Trojka 

3. Jazyk vysielania: slovenský 

4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 18 hodín denne/7 dní v týždni  

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

(podľa podania účastníka konania č. 15/SKL/2022-1 zo dňa 20. 4. 2022) 

 

a) Programová služba (100 %): 

Doplnkové vysielanie – max. 7 % 

Programy –min. 93 % 

Programy (100 %):  

Spravodajstvo – 11,11 % 

Publicistika:  

1. politická publicistika – 0 % 

2. ostatná publicistika – 11,31 % 

Dokumentárne programy – 16,87 % 

Dramatické programy – 21,03 % 

Zábavné programy – 15,08 % 

Hudobné programy – 20,63 % 

Vzdelávacie programy – 3,97 % 

Náboženské programy – 0 % 

Detské programy – 0 % 

Šport – 0 % 

 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 

vo verejnom záujme: min. 51 %  

 

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

dielam:  min. 51 % 

 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným 

nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch 

vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 

 

9. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD alebo VHS (režim Long play) 

 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 

ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 

obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 

označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 

(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 

 

II. 



 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní spoločnosti, alebo podiel na hlasovacích 

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

úradu zo dňa 13. 5. 2022, spisová značka: RPO-943845/2022, Id v zdrojovom registri: 2197173, 

registračný úrad: Okresný súd Bratislava I, Registračné číslo Po/1922/B 

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

subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov štatistického úradu zo dňa 13. 5. 2022, spisová 

značka: RPO-943845/2022, Id v zdrojovom registri: 2197173, registračný úrad: Okresný súd Bratislava 

I, Registračné číslo Po/1922/B 

 

III. 

 

 Doložky: 

 

Doložka doplnkových obsahových služieb: 

 

1.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné údaje 

o vysielaných programoch. 

 

2.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: HbbTV 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Platforma hybridného televízneho vysielania (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) využívajúca kombináciu lineárneho televízneho vysielania 

a širokopásmového internetového pripojenia umožňujúca spúšťanie aplikácií multimediálneho 

obsahu, ktoré sa môžu priamo viazať k vysielanému programu danej obsahovej služby alebo na ňom 

byť obsahovo nezávislé. 

 

3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: 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. 

 

4. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Jazyková mutácia 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba vysielaná súbežne s televíznou programovou 

službou umožňujúca prístup koncového užívateľa k inému jazyku ako jazyku vysielania. 

 

5. a) názov doplnkovej obsahovej služby: Teletext 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba vysielaná súbežne s televíznou programovou 

službou pomocou telekomunikačného zariadenia na vysielanie digitálnych doplnkových informácií, 

zameraná predovšetkým na dvojrozmerné zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných 

dát na obrazovke osobitne vybaveného televízneho prijímača do formy štruktúrovaných textových 

informácií alebo obrazu. 

 

6. a) názov doplnkovej obsahovej služby: DVB titulky 

 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Služba zameraná predovšetkým na dvojrozmerné 

zobrazenie informácií rekonštruovaných z vysielaných dát, vysielaná súbežne s televíznou 

programovou službou ako súčasť multiplexu. 

 

Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 

b) jazyk vysielania: slovenský 

c) identifikácia doplnkových obsahových služieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková 

mutácia, Teletext, DVB titulky 



 

Doložka iného verejného prenosu: 

 

1. 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2 

b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG, HbbTV, Multimodálny prístup, Jazyková 

mutácia, Teletext, DVB titulky 

 

2.  

a) spôsob verejného prenosu: šírenie programovej služby prostredníctvom internetu simultánne 

s vysielaním programovej služby (simulcasting) 

b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: Multimodálny prístup, Jazyková mutácia 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/368: 

Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 15/SKL/2022-MS a zašle ho účastníkovi 

konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 

T: 27. 6. 2022                              Z: PLO 

 

K bodu 19 

SK č.: 18/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022 

 19/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022 

Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie 

ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ číslo licencie: TD/131,  

TD/215 

 

Uznesenie č. 22-10/19.382:  

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. 18/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/131 účastníka konania 

 

Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 

Janka Alexyho 1967/1 

071 01 Michalovce    

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 



odníma 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/131 ku dňu 31. 5. 2022 

 

udelenú vysielateľovi Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 

z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 29. 4. 2022 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/369: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencie č. TD/131 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 6. 2022          Z: PLO 

 

Uznesenie č. 22-10/19.383:  

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. 19/SKL/2022-MS zo dňa 29. 4. 2022 posúdila žiadosť o odňatie licencie č. TD/215 účastníka konania 

 

Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ 

Janka Alexyho 1967/1 

071 01 Michalovce    

 

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

Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 

rozhodnutie: 

 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 

odníma 

 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/215 ku dňu 31. 5. 2022 

 

udelenú vysielateľovi Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 

z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 29. 4. 2022 písomne požiadal.  

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 



Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/370: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o odňatí licencie č. TD/215 a zašle ho účastníkovi konania. 

T: 27. 6. 2022          Z: PLO 

 

K bodu 20 

SK č.: 367/SKL/2022 zo dňa 8. 2. 2022 

Oznámenie o zmene registrácie retransmisie 

ÚK: ARTOS, a.s.   číslo registrácie: TKR/308 

 

Uznesenie č. 22-10/20.384:  

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. v správnom konaní č. 367/SKL/2022 zo dňa 8. 2. 2022 

posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie účastníka konania 

 

ARTOS, a.s. 

Klincová 35 

821 08 Bratislava 

 

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

 

rozhodnutie: 

 

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

 

mení 

 

registráciu retransmisie č. TKR/308 nasledovne: 

 

Body 3 a 4 sa menia a znejú: 

 

„3. Počet prípojok: 7 390 

 

4. Ponuka programových služieb: 

televízne programové služby: 
NUO Štart: Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, RTVS Šport, ČT1, ČT2, 

ČT24, Televízia CENTRAL, TV Liptov, Televízia Turiec 

(TVT), TV LocAll, TV BRATISLAVA, TV 7, TV 

HRONKA, Tv Romana, SEVERKA, TV LUX, Tv Noe, Life 

TV, France 24 fra, France 24 eng, Óčko, PRO7, SAT1, 

Kabel 1, N24 

 

NUO Základ: Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, RTVS Šport, ČT1, ČT2, 

ČT24, Televízia CENTRAL, TV Liptov, Televízia Turiec 

(TVT), TV LocAll, TV BRATISLAVA, TV 7, TV 

HRONKA, Tv Romana, SEVERKA, TV LUX, Tv Noe, Life 

TV, France 24 fra, France 24 eng, Óčko, PRO7, SAT1, 



Kabel 1, N24, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, 

JOJ PLUS, WAU, Jojko, JOJ Cinema, Šláger, Šláger 2, 

Šláger premium, TA3, RiK, LEO, TV Barrandov, Kino 

Barrandov, Barrandov Krimi, JOJ Šport 

 

NUO Viac: Jednotka HD, Dvojka HD, Trojka, RTVS Šport, ČT1, ČT2, 

ČT24, Televízia CENTRAL, TV Liptov, Televízia Turiec 

(TVT), TV LocAll, TV BRATISLAVA, TV 7, TV 

HRONKA, Tv Romana, SEVERKA, TV LUX, Tv Noe, Life 

TV, France 24 fra, France 24 eng, Óčko, PRO7, SAT1, 

Kabel 1, N24, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO, JOJ, 

JOJ PLUS, WAU, Jojko, JOJ Cinema, Šláger, Šláger 2, 

Šláger premium, TA3, RiK, LEO, TV Barrandov, Kino 

Barrandov, Barrandov Krimi, JOJ Šport, Prima Plus, CNN 

Prima News, Arena Sport1, Arena Sport2, AMC, Film+, 

Sport1, Sport2, CS Film, CS Mystery, CS History, CS 

Horror, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, JimJam, 

MiniMax, RTL, RTL 2, VOX, Viasat Explore, Viasat 

History, Viasat Nature, Lala TV, Nick Jr., Nickelodeon, 

NickToons, Fishing & Hunting, Folklorika, Nova Sport 1, 

Nova Sport 2, Nova International“ 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Úloha č. 22-10/371: 

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

vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 

úhradu správneho poplatku. 

T: 25. 6. 2022          Z: PLO 

 

21/ Rôzne 

 

1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. aprílu 2022 

 

Uznesenie č. 22-10/21.385:  

Členovia Rady vzali na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. aprílu 2022. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 



Začková za 

Zmeček za 

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

 

2/ Odpočet riaditeľa kancelárie  

 

Uznesenie č. 22-10/21.386:  

Rada schvaľuje zahraničné služobné cesty: 

 
Účel: výročná konferencia Európskeho observatória pre digitálne médiá 

Termín: 13. - 15. jún 2022 

Miesto: Brusel, Belgicko 

Účastníci: Ľuboš Kukliš, Stanislav Matějka 

 

Účel: stretnutie s Európskou komisiou k téme Kódexu postupov proti dezinformáciám 

Termín: 16. jún 2022 

Miesto: Brusel, Belgicko 

Účastníci: Ľuboš Kukliš, Stanislav Matějka 

 

Účel: plenárne zasadnutie ERGA  

Termín: 20. - 22. jún 2022  

Miesto: Brusel, Belgicko  

Účastníci: Ľuboš Kukliš, Martin Dorociak, Stanislav Matějka 

 

Účel: Konferencia v rámci predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ 

Termín: 14. - 15. júl 2022 

Miesto: Praha, Česká republika 

Účastníci: Ľuboš Kukliš, Stanislav Matějka, Andrej Zmeček 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

Uznesenie č. 22-10/21.387:  

Rada vzala na vedomie nomináciu vedúceho Právneho a licenčného odboru Kancelárie RVR M. 

Dorociaka za člena odbornej komisie - poradného orgánu výboru pre kultúru a médiá NRSR pre voľbu 

generálneho riaditeľa RTVS. 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová neprítomná 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 



Zmeček za 

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

 

 

3/ Plán zasadaní Rady na 2. polrok 2022 

 

Uznesenie č. 22-10/21.388:  

Rada schvaľuje plán zasadnutí Rady na druhý polrok 2022 v nasledujúcich termínoch: 

 

6. 7. 2022       

24. 8. 2022        

7. 9. 2022 

20. 9. 2022       

21. 9. 2022                                                                                                                   

5. 10. 2022        

19. 10. 2022                     

9. 11. 2022 

23. 11. 2022 

7. 12. 2022 

21. 12. 2022 

(9. 1. 2023) 

 

Hlasovanie:  

Danielová za 

Cocherová za 

Batta za 

Bindas za 

Dušíková za 

Holeštiak za 

Izrael  neprítomný 

Začková za 

Zmeček za 

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

 

4/ Návrhy, pripomienky 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 25. 5. 2022 

 

 

                PhDr. Marta Danielová 

             predsedníčka  

    Rady pre vysielanie a retransmisiu  

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 

Overil: Mgr. Katarína Začková 

 


